365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda
Jegyzőkönyv
Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-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
Lakatos Oszkár szakértő

Hivatal részéről:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Merczel Éva ifjúsági csoportvezető
Dudás Gabriella ügyintéző
Dr. Nagy-Holló Eszter csoportvezető
Dr. Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Felföldiné Szabados Ágnes szakkollégium vezető
Ballagó Zoltán igazgató
Korsós Lajosné –Evat Zrt.
A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és a szakirodák
képviselőit. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mind a 7 tag jelen van.
Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket, anyagokat? Senki
nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre.
A napirendi pontokhoz módosítás nem érkezett.
Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.
Bodnár Gábor napirendi pont előtti felszólalást kért.
Bodnár Gábor
Elmondta, hogy az utóbbi napokban negatív kampány kezd kialakulni az iskolák állami
fenntartásba vételével kapcsolatban.
Abban az iskolában, ahol január 4.-én elfogyott valami, ott elgondolkozhat az igazgató
azon, hogy jól felkészült-e az átmenetre. Igazgatóként ő maga mindig készült a
váltásra, az új évre, mivel egy pár hétig az év elején még nincsen költségvetés. Ott ahol
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már január 15-én nincsen kréta, nem más a hibás, hanem elsősorban az
intézményvezetők, mert nem látták át, hogy ezt hogyan kellene csinálni.
A tegnapi nap folyamán egy budapesti országos értekezleten vett részt, ahol több
iskolaigazgató örült neki, hogy már náluk is megkezdődött az állami fenntartásba
vétel.
Ballagó Zoltán és Molnár László igazgató urak nagyon gyorsan cselekedtek és példát
mutattak az intézményvezetőknek összefogásból. Aki nem hiszi el, hogy az átvétel tud
jól is működni, az eljöhet Egerbe megnézni. Büszke arra, hogy Egerben lehet
iskolaigazgató.
1. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosításáról.
Csákvári Antal
Az előterjesztés előadója Szűcs Tamás a vagyongazdálkodási csoport vezetője, aki nincs
jelen ülésen. Egy határozati javaslat szerepel az anyagban, a társasági szerződés 9.
pontjának kiegészítéséről.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
közgyűlés elé történő terjesztését.
1/2013. (I. 22.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri
Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében
eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiak
szerint:
A társasági szerződés 9. pontja az alábbiak szerint egészül ki:
- Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszűntetése
- Gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása
A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal maradnak hatályban.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyben felhatalmazza a
polgármestert a módosított társasági szerződés aláírására.
Felelős: Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
Határidő: 2013. február 11.
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2. Előterjesztés az oktatási intézmények átadásával kapcsolatos, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendő szerződésekről.
Csákvári Antal
Köszöntötte Ballagó Zoltán igazgató urat. Az anyag előadója dr. Palotai Zsuzsanna,
kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Dr Palotai Zsuzsanna
Az anyag közgyűlési tárgyalásáig utána néznek, annak, meglehet-e azt oldani, hogy a
testület az Önkormányzat és a Klebelsberg között kötendő szerződést hagyja jóvá és az
egyes intézmények megállapodásaira felhatalmazza polgármester urat. Ezeket
évenként, de lehet, hogy évközben is módosítani szükséges.
A jogi háttérnek még utána néznek, és olyan ponttal egészülne ki a határozati javaslat,
amelyben a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezeket az egyedi használati
szerződéseket aláírhassa.
Csákvári Antal
Érdemben nem változik majd a tartalma.
Ballagó Zoltán
Az előző év végén indult el intenzíven a köznevelési intézmények átadás-átvételi
folyamata. December 15-ig kellett a települési önkormányzatokkal az ezzel kapcsolatos
megállapodásokat előkészíteni, ezt határidőre előkészítették, ezt megelőzően több
alkalommal egyeztettek.
Az átadás-átvételi szerződés alapján most kerül megkötésre az ingyenes vagyonkezelői
és az ingyenes használati szerződés. Ennek az előzménye volt többe egyeztetés, illetve
az intézményekkel való egyeztetés. Minden intézmény működtetéséről külön
megállapodás fog születni, amely 4 oldalú megállapodás lesz a város, a Klebelsberg,
illetve az EKVI és az intézmény részéről, így az együttműködés jobban biztosított.
Megköszönte a város támogatását és hozzáállását, amellyel biztosította az intézmény
felállásának feltételeit, a tárgyi és infrastrukturális feltételeket. Fontosnak tartotta az
intézményekkel való napi kapcsolattartást, ezért hetente találkoznak az
intézményvezetőkkel. Bízik abban, hogy az együttműködés eredményes lesz a jövőben.
Az EKVI együttműködése nélkül nagyon nehezen képzelhető el ez a közös
együttműködés, hiszen az átvett intézmények zömét az önkormányzat működteti és
abban az EKVI-nek központi szerepe van. Az együttműködés harmonikus és
igyekeznek a feladatokat minél hatékonyabban elvégezni.
Martonné Adler Ildikó
Megköszönte Igazgató úrnak azt a munkát, amelynek eredményeképpen az egri
tankerült iskoláiban nyugodtan indult az év. Minden ellenkező híresztelés ellenére, az
oktatási intézményekben rend van és fűtés is van, tanárok is vannak és fizetést is
kaptak. Kérdése volt, hogy a munkavédelmi feladatok ellátása fenntartói vagy
működtetői feladat?
A munkavédelmi törvény csak a dolgozók munkavédelméről szól, a köznevelési
törvény tér ki a tanulókra is. A működtetőnek kell az eszközökről, taneszközökről
gondoskodnia. Kérdése volt, hogy konkrétan mik ezek az eszközök?
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Ballagó Zoltán
Alapvetően a fenntartói feladatkörből adódó kötelezettségek a szakmai munkához
kapcsolódnak, így a munkavédelmi oktatás is. A technikai dolgozók tekintetében a
működtetői feladatokat a város látja el, így ott a települési önkormányzatnak van ilyen
jellegű feladata. Az eszközök, taneszközök kérdését a közeljövőben egy jogszabály
fogja rögzíteni, hogy mi az, ami a fenntartó és mi az, ami a működtető hatáskörébe
tartozik. Minden dologi kiadáshoz kapcsolódó kiadásnem a működtető feladata.
Vannak olyan tételek, amelyek a szakmai munkához kapcsolódnak, azt a fenntartónak
kell állnia, pl. tanár továbbképzésekkel kapcsolatban felmerült, jegyzet vagy utazás
költsége.
A megállapodás fogja tartalmazni a listát, amely egyértelműsíti, hogy mit kell a
működtető önkormányzatnak ebben a tárgykörben állnia.
Felföldiné Szabados Ágnes
2011-ben az óvodák összevonását rendkívül nagy izgalommal élték át, most az iskolák is
hasonlót élnek át. Akkor Ballagó Zoltán és Molnár László mindent elkövettek azért,
hogy felelősséggel végezhessék a munkát az óvodákban és ahhoz minden feltétel
meglegyen.
Megköszönte Ballagó Zoltánnak és Palotai Zsuzsannák, hogy érzeteti velük az első
perctől kezdve, hogy nála is otthon vannak. Reméli az együttműködés olyan jó lesz,
mit az előző vezetéssel.
Bodnár Gábor
Megköszönte mindazok munkáját, akik közreműködtek abban, hogy január elején
minden pedagógus számláján ott volt a fizetés.
Nagyon jó dolog, hogy minden héten találkoznak az intézményvezetők igazgató úrral
és tudnak beszélgetni, kérdéseket feltenni. Pár héten belül itt letisztult állapotok
lehetnek.
Ballagó Zoltán
Felsorolta azokat a tételeket, amelyek a működtető költségeit viselik: irodaszer,
nyomtatványbeszerzés, könyv, folyóirat, egyéb információhordozók, szakmai anyagok,
kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munkaruha, védőruha, formaruha,
karbantartási anyagok, tisztítószerek, kommunikációs szolgáltatások (vezetékes
telefon, TV előfizetés, internet szolgáltatás), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
kiadásai, egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások kiadásai (szemétszállítás,
riasztó üzemeltetés, postai szolgáltatás, rovarirtás, tűzoltó készülékek felülvizsgálata,
lift felülvizsgálata, stb.), gyógyszerbeszerzés.
Csákvári Antal
Örömteli hallani, hogy Egerben viszonylag zökkenőmentesen ment az átállás. A rezsi
költségek megosztása is nagyon fontos, mert van ahol az önkormányzat a működtető.
Ballagó Zoltán
Ebben az együttműködési megállapodásban szeretnék ezt rögzíteni. A 3 szakképző
iskola esetében most készülnek a megállapodások.
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Juhászné dr Krecz Erzsébet
Már vannak előzetes számítások, amelyeket még egyeztetni kell. A jelenlegi helyzet
szerint az önkormányzat nagyon rosszul járna, - 17, 5 millió Ft-ot kalkulált az EKVI, de
ebben még nincs benne minden.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatok
közgyűlés elé történő terjesztését.
2/2013. (I. 22.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött Megállapodás V. pontjában
meghatározottak alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5)
bekezdése szerinti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Központ ingyenes
használatába és vagyonkezelésébe kerülő ingatlanokkal kapcsolatos Használati és
Vagyonkezelési szerződések, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 74. § (6a) bekezdése szerinti a működtetés egyedi feltételeit szabályozó külön
szerződések vonatkozásában a szükséges tárgyalások lefolytatására és a ……..
mellékletek szerinti szerződések aláírására.

Felelős: Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2013. február 15.

3. Előterjesztés a nevelési-oktatási intézményekben étkezést biztosító feladatellátási szerződés megkötéséről.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Már készül a melléklet, amely tartalmazza, hogy mennyibe kerül az étkezést kapó
gyermekek ellátása.
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A MIK által készített anyagot a bizottsági ülés előtt 10 perccel kapta meg, amelyben
tájékoztatást adnak arról, hogy az intézményekben mennyi gyerek étkezik. A Mlinkó
ban szinte minden gyermek 50% kedvezménnyel étkezik. Amennyiben
gyermekvédelmi kedvezmény van, úgy az 1-8. osztályos gyermekek ingyen étkeznek, a
szülő ebben az esetben nem fizeti meg a nyersanyag normát sem.
Ezt a megállapodást 3 hónapra javasolják.
Csákvári Antal
Költségben ez többet jelent, mint tavaly?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Ez relatív abból a szempontból, hogy az általános és középiskolai étkezésekre jellemző,
hogy nagy tételben vásárolnak élelmet, és a rezsi a mindenkori nyersanyag normának
55-60% között an.
Az óvodai és bölcsődei étkezés saját konyhás és a MIK étkezései is saját konyhásak, ott
inkább 150-200 % közötti, hiszen kisebb adagszámú konyhák.
Ez a költség ahhoz közelít, amilyen áron most óvodai, bölcsődei étkezést tudnak
biztosítani
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A kedvezményes étkezőkre a normatívát már leigényelték. A kincstár még nem tudott
arra választ adni, hogy csak abban az esetben fogadja el a normatíva elszámolást, ha
térítési díj beszedés itt történik vagy azt is elfogadja, hogy ha a közszolgáltatási
szerződés megköttetik a MIK és az önkormányzat között.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok
közgyűlés elé történő terjesztését.
3/2013. (I. 22.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat
meghozatalát:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, oktatásinevelési intézményben nyújtott gyermekétkeztetés feladatkörből az Arany János
Általános Iskola és Szakiskola, a Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Diákotthon, és a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Szakiskola és Diákotthon tanulói étkezésének biztosítására 2013. január 1-je
és 2013. március 31-je közötti időre feladat-ellátási szerződést köt a Heves Megyei
Intézményfenntartó Központtal. Felhatalmazza a polgármestert az Ellátási Szerződés
aláírására.
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Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester
megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2013. február 10.

4. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzat módosítására
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban elmondta, júniustól lépett életbe az új
szabály, amely szerint bruttó módon, a teljes bevétel az önkormányzatnál jelenik meg
és 50% költség. az EVAT-nál. Eddig a különbözetet számlázták az EVAT-nak. A kiadás
és a bevétel nem volt szinkronban, ezért kell az előirányzatot módosítani. Csak
közgyűlési döntéssel lehet előirányzatot módosítani.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok
közgyűlés elé történő terjesztését.
4/2013. (I. 22.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat
meghozatalát:

Határozati javaslat:
1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Bornemissza Gergely Szakközép-,
Szakiskola és Kollégiumnál (I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám) történjen meg a
beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 23 E Ft-os emelése az intézményi
működési bevételek egyidejű emelésével.
2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az
alábbi előirányzat változásokat:
Bevételek:
-

II/11/7 Önkormányzati feladatok saját bevételei/Önkormányzat egyéb
sajátos működési bevételei/Parkolóból származó bevétel: +29.272 E Ft

Kiadások:
-

II/6/8/1/3 Önkormányzati feladatellátás kiadásai / Egyéb
városüzemeltetési feladatok / EVAT ZRt.-Parkoló üzemeltetéssel
összefüggő kiadások / Működési költségvetés / Dologi kiadások: +29.272
E Ft.
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Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2013. január 31.
5. Tájékoztató a Ney Ferenc Óvoda 2012. évben végrehajtott komplex
ellenőrzéséről.
Csákvári Antal
Ez egy évente sorra kerülő gazdasági, pénzügyi, szakmai és törvényességi ellenőrzés.
Felföldiné Szabados Ágnes
Az anyagban leírt hibák, hiányosságok javítására a költségvetés biztosított pénzt.
Csákvári Antal
Az ellenőrzés anyag rendben van, a hiányosságokat javítani fogják. Rendkívüli
intézkedést igénylő hiány nincs, rendben folyik az oktató-nevelő munka.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a tájékoztató elfogadását.
6. Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési
jog megszűnésére.
Csákvári Antal
Köszöntötte Dr. Zakarné Tóth Brigittát és az EVAT Zrt. képviselőjét Korsós Lajosnét.
Az anyagban a Honvédelmi Minisztérium azt kéri, hogy a vételár 50%-át fizesse meg az
önkormányzat. A határozati javaslatban az önkormányzat nem vállal erre
kötelezettséget.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok
közgyűlés elé történő terjesztését.
5/2013. (I. 22.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlés számára az alábbi határozat
meghozatalát:

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem vállal kötelezettséget
arra, hogy az Eger, Tárkányi B. u. 1/A. III/1., és az Eger, Rákóczi u. 46. VIII/60. szám
alatti lakások értékesítése esetén a lakások elidegenítése után a vételár 50 %-ának
megfizeti a Honvédelmi Minisztérium részére.
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Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. március 31.
7. Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési
jog hosszabbítására, valamint megszűnésére.
Bognár Ignác
A kórháznak eddig mindig 1 évre volt hosszabbítva a szerződése, most 3 évre.
Kérdése volt, hogy most miért 3 év.
Dr. Zakarné Tóth Brigitta
Ezek az orvosok már régóta ott vannak és célszerűbb hosszabb időre, 3 évre kötni a
szerződést.
Csákvári Antal
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok
közgyűlés elé történő terjesztését.
6/2013. (I. 22.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-t –
az Eger, Pozsonyi u. 14. II/20., az Eger, Pozsonyi u. 41. II/10., az Eger,
Tárkányi B. u. 1/A. II/2., az Eger, Telekessy u. 12. fszt. 9., az Eger, Kossuth
Lajos u. 5/A. I/4., az Eger, Balassa B. u. 1. fszt. 2., az Eger, Mátyás kir. u. 64.
IV/1., valamint az Eger, Dr. Nagy János u. 12. I/4. szám alatti lakásokra
vonatkozóan - megillető bérlőkijelölési jogát 2015. december 31. napjáig
meghosszabbítja, s ezzel egyidejűleg felhatalmazza az Evat Zrt-t, mint
lakáskezelő szervet a bérleti szerződések megkötésére.
Felelős:
a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő:
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2013. február 28.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Markhot Ferenc Kórház
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-t –
az Eger, Pozsonyi u. 14. II/20., az Eger, Dr. Nagy János u. 12. I/7., az Eger,
Tárkányi B. u. 1/B. I/1., szám alatti lakásokra vonatkozóan - megillető
bérlőkijelölési jogának 2012. december 31. napjával történő megszűnéséhez.
Felelős:
a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő:

2013. február 28.

Martonné Adler Ildikó kért felszólalási lehetőséget.
Martonné Adler Ildikó
Kérdése volt a bizottság elnökéhez, hogy az érdekképviseletek képviselői a bizottsági
ülésre miért nem kaptak meghívást.
Attól, hogy az önkormányzat már csak működtetője az általános iskoláknak, még
szükségesnek tartaná, hogy a pedagógus érdekképviseletek képviselői részt vegyenek
az ülésen.
Csákvári Antal
Az érdekképviseleteket meg kell hívni.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Amennyiben a bizottság hatáskörébe tartozó valamennyi érdekképviseletet meg
akarják hívni, az legalább 10 embert jelent. Az egészségügy, a szociális szakmák is
szeretnék képviseltetni magukat. Meggondolandó, hogy kiket kell meg hívni vagy 1-1
napirendhez kell meghívni őket.
Csákvári Antal
Javasolta, hogy az oktatáshoz vagy a szociális ügyekhez az adott érdekképviselőket
hívják meg. A lehetőséget adják meg nekik. Nincs akadálya annak, hogy meghívják
őket.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy az érdekképviseletek képviselői
legyenek meghívottak,
A bizottság 7 igen szavazattal támogatta, hogy az érdekképviseltek is legyen meghívva
a bizottsági ülésre.

k. m. f.

…………………..………………
Csákvári Antal
Emberi Erőforrás Bizottság
elnöke
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