365-9/2013. Humán Szolgáltatási Iroda

Jegyzőkönyv

Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. szeptember 17-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
dr. Stefán Zoltán szakértő tag
Aranyosi Gábor szakértő tag
Lakatos Oszkár szakértő tag

Hivatal részéről:

dr. Bánhidy Péter aljegyző
Rázsi Botond alpolgármester
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Tóth Péter ifjúsági referens
Merczel Éva ifjúsági csoportvezető
Juhász Éva vagyongazdálkodási ügyintéző
Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Dr. Nagy Árpád – Civil Kerekasztal
Nagyné Gátsik Andrea – PSZ városi titkár
Tóth-Vági Eszter IFI PONT irodavezető
Takács Zoltán Egri TISZK Kft. ügyvezető

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 hiányzik.
Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket, 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.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30) önkormányzati
rendelet módosítására.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
A bizottságot érintő változások is szerepelnek az anyagban, amelyet dr. Bánhidy Péter
aljegyző úr képvisel az ülésen.
Bognár Ignác
A bizottság további feladatainál szerepel az, hogy a nevelési intézményekben működő
óvodaszékek önkormányzatot képviselő tagjaira tesznek javaslatot. Kérdése volt, hogy
működik-e iskolaszék valamelyik óvodában, és ha igen, akkor tettek-e már javaslatot?
Amennyiben nem működik iskolaszék és erre nincs igény, úgy ennek nem is kellene a
feladatok között szerepelnie.
dr. Palotai Zsuzsanna
Tudomása szerint vannak óvodaszékek.
Csákvári Antal
Nem baj, hogy ez szerepel a feladatok között. Maradjon benne, és ha az óvodavezetés
kéri, akkor majd delegálnak tagot.
dr. Bánhidy Péter
Amennyiben szükségessé válik, lehet még ezt korrigálni.
Csákvári Antal
Dr. Stefán Zoltán bizottság tag megérkezett, így mind a 7 tag jelen van az ülésen.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak a rendelet-tervezet
közgyűlés elé terjesztéséről.
Döntési javaslat:
A Bizottság támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését, és az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei jogú Város Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról
szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának 15 napra történő
közszemlére tételét.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: 2013. október 1.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet
közgyűlés elé történő terjesztését.
105/2013. (IX.17.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság támogatja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését,
és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
Eger Megyei jogú Város Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról
szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításának 15 napra történő
közszemlére tételét.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: 2013. október 1.
2. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Köszöntötte Takács Zoltán ügyvezető igazgató urat és a vagyongazdálkodási csoport
képviselőjét, Juhász Évát. Kérdése volt, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni?
Juhász Éva
Az ülés előtt kiosztásra került ismételten az anyag, mivel a 2. határozati javaslatban
történt módosítás. Kiegészült a Felügyelő Bizottság tagjának nevével, illetve személyi
adataival. Más egyéb változás az előterjesztésben nincs.
Csákvári Antal
Az előterjesztés érdemben nem változott.
Takács Zoltán
Elmondta, a nyár folyamán nem pótolta a felügyelő bizottsági tagot az MNV Zrt.
Fontos volt, hogy ezt mielőbb pótolják, mivel a háromnegyed éves jelentést tárgyaló
Felügyelő Bizottsági ülésen sem lett volna meg a 3 tag, ha ez most nem kerül bizottság,
illetve közgyűlés elé. A név az utolsó pillanatban érkezett meg, ezért került a
későbbiekben kiegészítésre az anyag.
Az első negyedév végén az összes külső árbevétel 8 millió Ft volt, amely a 60 millió Ftos évi tervezetthez képest nem volt időarányos. A második negyedévben már 30 millió
Ft a külső árbevétel, tehát az éves időarányos felét elérték. Egy fő létszámcsökkentés
történt júniusban és egy másik augusztus végével, tehát 2 fő létszámcsökkentés
történt. Még nem lehet tudni azt, hogy mi lesz a TISZK jövője. Egy kisebb létszámú és
kisebb bér és személyi jellegű kiadásokkal működethető társaság kialakítása a cél.
Csákvári Antal
Örömmel olvasta az anyagot. Sikerült előrelépni a pályázatok tekintetében és az első
félévi összbevétel is szépen alakult. Jó eredménnyel zárta az első félévet a TISZK, az
adózott eredmény 2, 4 millió Ft. A vezetés próbálja az igénybevett szolgáltatások óráit
csökkenteni és 25-50%-os mértékben csökkent az előző időszakhoz képest.
Megköszönte a munkát és gratulált az eredményekhez.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy az 1+1 fő létszámcsökkentés közös megegyezéssel történt-e?
A Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv elején az áll, hogy a bizottság határozatképes mind
3 tag jelen van, majd a későbbiekben azt írják, hogy 2 fő van jelen.

Takács Zoltán
Véletlenül maradhatott benne a 3 tag, elnézést kért emiatt. Jogszabály szerint 2 tag
határozatot nem hozhat, de ennek ellenére megtartották az ülést. A jegyzőkönyvben az
is szerepel, hogy a 2 fő egyhangúan határozott, de az nem érvényes.
A létszámcsökkentéssel kapcsolatban elmondta, hogy az egyik fő a munkáltató által
történt felmondással távozott, a másik fő közös megegyezéssel. Sikerült neki
munkahelyet szerezni.
Aranyosi Gábor
Ő maga is tagja az Felügyelő Bizottságnak. Még kérdéses, hogy mi lesz a jövője a
TISZK-nek, de meg kell hozni ebben az ügyben a döntést, mert csak akkor tud jól
működni és eredményeket elérni. Jó lenne tudni milyen szerepet szánnak a TISZk-nek
a jövőben, mert nagy szellemi és infrastrukturális érték halmozódott fel ott.
Lakatos Oszkár
Valószínű, hogy a TISZK-eknek nem lesz nagy szerepe a szakképzésben. A kormány
előnyben részesíti a Türr István Képző és Kutatóintézetet. Állami intézmények vannak,
ezért a közalkalmazottaknak meg van szabva az, hogy hány órát vállalhatnak állami
engedéllyel. Vélemény szerint a Türr István nem fogja kiengedni a kezéből a
képzéseket. Az intézmény fogja bonyolítani a képzéseket és külsős iskolákat,
intézményeket nem fog bevonni.
A szociális ápoló és gondozó képzésüket a Kossuth Zsuzsanna vállalta volna, meg van
hozzá a szakgárdájuk. A kiírt képzés szerint heti 30 órában kellett volna tanítani, de a
közalkalmazottnak nem ad erre lehetőséget a törvény, ehhez a Minisztériumtól kellene
engedélyt kérni. Kizárólag a Türr Istvánon keresztül lesznek a képzések.
Csákvári Antal
Ezt nem mondaná ennyire határozottan, nem biztos, hogy így lesz.
További hozzászólás nem lévén kérte, szavazzanak.
Döntési javaslat:
A bizottságok javasolják Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok
elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri
TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 487 055 E Ft
mérlegfőösszeggel és 2 717 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel.

Felelős:
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
Takács Zoltán
Ügyvezető
Határidő: 2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri
Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében
eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiak
szerint:
A társasági szerződés 5.2. pontja az alábbiakban módosul:
5.2. Tulajdonos: Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Adószám: 14077340-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-045784
A társasági szerződés 5.4. pontja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában működő intézmények vonatkozásában az alábbiak szerint
módosul:
5.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri
Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott
iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmény:
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031620
Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium
OM azonosító: 031624
Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6.
Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u. 128.
3300 Eger, Dónát út (tangazdaság)
3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031625
Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128.
Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely)
A társasági szerződés 14.1. pontja az MNV Zrt. által delegált Felügyelő Bizottsági
tag személyi változásának tekintetében az alábbiak szerint módosul:
14.1. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő
bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Zrt. és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány
jelölhet.
Lóczi Béla (an: Kis Magdolna), cím: 3240 Parád, Émály út 21. szám alatti lakos,
akinek megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjának döntéséről szóló taggyűlés
napjától 2015. április 1. napjáig tartó időtartamra szól.
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. október 31.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
közgyűlés elé történő terjesztését.

106/2013. (IX.17.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozatok elfogadását:

Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri
TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2013. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját 487 055 E Ft
mérlegfőösszeggel és 2 717 E Ft pozitív adózás előtti eredménnyel.

Felelős:
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere
Takács Zoltán
Ügyvezető
Határidő: 2013. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri
Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében
eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását az alábbiak
szerint:
A társasági szerződés 5.2. pontja az alábbiakban módosul:
5.2. Tulajdonos: Magyar Állam
Tulajdonosi joggyakorló:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Adószám: 14077340-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-045784
A társasági szerződés 5.4. pontja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában működő intézmények vonatkozásában az alábbiak szerint
módosul:
5.4. A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri
Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott
iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmény:
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031620
Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium
OM azonosító: 031624
Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6.
Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u. 128.
3300 Eger, Dónát út (tangazdaság)
3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince)
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
OM azonosító: 031625
Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128.
Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely)
A társasági szerződés 14.1. pontja az MNV Zrt. által delegált Felügyelő Bizottsági
tag személyi változásának tekintetében az alábbiak szerint módosul:
14.2. A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő
bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. és az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány
jelölhet.

Lóczi Béla (an: Kis Magdolna), cím: 3240 Parád, Émály út 21. szám alatti lakos,
akinek megbízatása a Felügyelő Bizottság tagjának döntéséről szóló taggyűlés
napjától 2015. április 1. napjáig tartó időtartamra szól.
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. október 31.

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények
használatára vonatkozó 109/2013. (II.28.) közgyűlési határozat módosításáról.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Köszöntötte Rázsi Botond alpolgármester urat, mint az anyag előterjesztőjét. Kérdése
volt, kíván-e szóban kiegészítést tenni?
Rázsi Botond
A legfrissebb hír az az, hogy az utánpótlás csapat hétvégén már el sem ment a
mérkőzésre. Kósa úrnak küldtek egy levelet, amelyben kérik, hogy 3 napon belül adjon
magyarázatot erre, hiszen pár napja kapott a csapat 5,5 millió Ft támogatást az
önkormányzattól utánpótlásra és máris az első héten nem viszik el a gyerekeket meccsre.
Állítólag félreértés történt. A felnőtt csapat el tudott menni. Ez az előterjesztés indokolt.
Azokról az utánpótlás csapatokról van szó, akik nem kívánnak már az Egri FC keretén
belül tevékenykedni és van lehetőségük máshová, konkrétan az Egri Sport Centrum
Sportegyesülethez menni. Van órakeret és abból kaphatnának sportpálya használati
lehetőséget a hátralévő időszakra, átmenetileg. Kérte a bizottságot, támogassák a
létesítményhasználati kérelmet.
Csákvári Antal
Köszöntötte Nagyné Gátsik Andreát a Pedagógus Szakszervezet városi titkárát.
A napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy Alpolgármester úrral sokat egyeztettek. Az
U14 és az U 15 csapat nem utazott el a hétvégén, NB I-s mérkőzésük lett volna. Olyan
információja van erről, hogy a klub tulajdonosa oda adta a menedzsernek az e hétvégére
járó költségekre való pénzt. Ebből tanulva a tulajdonos azt ígérte, hogy még egyszer ilyen
affér nem lesz. Azzal a negatívummal kell szembesülnie, amit az elődjei hagytak hátra,
hitelbe nem kapnak már szolgáltatást, rögtön készpénzben kell fizetni, nem lehet egy hét
múlva. A Sport Centrum Sportegyesület is le tudja hívni a TAO-t, ehhez a Bozsik
Programban el kell tudnia indítani ezeket a korosztályokat. Információja szerint még
nincsenek meg a versenyzői és így nem tudja a Bozsik Programot elindítani. Etikai
kifogása volt, hogy az Egri FC-t a Mezőkövesd már szétszedte, két korosztályt elvittek és
most a szülők döntöttek úgy, hogy elvisznek gyerekeket a klubtól, mert az előző

időszakban voltak kifogások, pl.: nem volt szendvics a meccs után vagy az utazással volt
probléma. Úgy vélte az előző tulajdonos irányítása alatt történhettek a hiányosságok.
Ezeket a problémákat házon belül meg lehetne beszélni. Az Egri FC régóta működik
Egerben. Személyesen is többször járt edzéseken és meccseken, látta azt a munkát, amit
az utánpótlásedzők végeznek. Most új tulajdonos van, 1-2 hónapja dolgozik, igazságtalan
lenne, ha nem próbálnának mellé állni és megadni neki a lehetőséget, hogy bizonyítson.
Amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él vagy vissza él, úgy lesz erkölcsi alapja, annak,
hogy befejezzék ezt az egészet vagy valamilyen más alapokra helyezzék át a labdarúgó
utánpótlást. Jelenleg is 200 gyerek focizik ebben a klubban, őket nem fogják hagyni bármi
is történjen.
Mindenki a saját belátása szerint dönt ennél a napirendnél, de ő a maga részről nem tudja
támogatnia.
Bognár Ignác
Kíváncsi lett volna, hogy mi a Sportiskola vezetőjének és az edzőknek a véleménye erről.
Nehéz döntést hozni ebben a témában. A Kósa Sándor úr iránti bizalom kicsit megingott.
Lehet megvezette a bizottságot?
Nagy Árpád
Véleménye szerint először egyfajta erkölcsi tisztulást kellene megvárni a sportág körül.
Szükséges lehetne megfelelően informálódni az új csapatvezetés felől. A mostani
vezetésben csak egy ember cserélődött ki, Kósa úr. A menedzsment többi tagja ugyanaz
maradt. Ez veszélyesnek tűnik. A mai napig több helyre van tartozásuk. A busz nem fog
elindulni a csapattal, mert hónapokkal ezelőtti fuvar számla sincs kifizetve. A
menedzsment tagjai komoly fenyegetéseknek vannak kitéve, mert a ki nem fizetett
számlák miatt tönkre mennek ezek az emberek. A futball klubnál 200 gyerek sportol, de
vannak más népszerű sportágak is, akik tisztességesen viszik a pénzügyeiket, végzik a
szakmai munkájukat és megközelítőleg sem kapnak akkora anyagi támogatást, mint
amennyit a labdarúgás lehúzott az önkormányzatról, mindezt erkölcstelenül, félrevezetve
a bizottságot, az önkormányzatot és Eger lakosságát. Amíg nem történik meg az erkölcsi
megtisztulás, addig közönség sem lesz Egerben. 100-150 fős nézőközönség volt régebben,
tehát önámítás az, hogy ez a legnépszerűbb sportág. Régebben volt több ezer néző is, de
most a labdarúgást körülvevő légkör miatt nem járnak meccsre. Más tisztség betöltése
esetében kérnek környezettanulmányt, erkölcsi bizonyítványt, de itt olyan emberek
dönthetnek milliárdokról is, akik utána levegővé válnak. Valaki informálódott a Kósa úr
felől? Ő maga érdeklődött, nem fogja elmondani, hogy miket hallott, de nem sok jót
mondtak róla. Ezeket a dolgokat helyre kellene tenni. Fontos lenne, hogy az utánpótlás
gyerekek megmaradjanak.
A főiskolán 15 éve tanít sportjogot és tudja, hogy gyereket úgy elvinni, hogy ne lett volna
szerződése és ne fizessen érte az új klub, nem lehet. A labdarúgó kft. egy vállalkozás, így
két lehetőség adott, vagy adnak támogatást és társtulajdonosok lesznek, és ezzel
szereznek egy kontrollt, vagy kölcsönbe adják a pénzt. Nem tartotta helyesnek azt, hogy
kontroll nélkül adják a pénzt, míg más, ennél sokkal eredményesebb sportágak alig
kapnak támogatást.
Csákvári Antal
Az önkormányzat az utánpótlásnak, a gyerekeknek adta a pénzt, nem a menedzsmentnek
vagy a Kft-nek.

Nagy Árpád
Alpolgármester úr azt mondta, hogy a csapat azért nem tudott elmenni, mert a
menedzsment nem adta oda a pénzt az utánpótlás utazására. Akkor hol van a pénz? Ezek
szerint mégis a menedzsmentnél.
Csákvári Antal
Igen, de igazából azt nem a Kft. kapja, mert ezt az utánpótlásra kell fordítani. Fontos hogy
az Egri FC utánpótlás csapatai tudjanak elutazni, a bajnokságon részt tudjanak venni, az
edzők megkapják a fizetést, a TAO-t fel tudják tölteni. Fontos, hogy az önkormányzat
utánpótlás szinten támogassa a Kft-t és a TAO pénzből stadion felújításra is sor kerülhet.
Ha ez mégsem működik, akkor a Kft. felszámolás alá kerül, visszaesés lesz és Megyei IIben fog indulni a csapat.
Nagy Árpád
Az önkormányzat támogatási pénzének nem feltétlenül egy kalandor Kft-hez kell, hogy
kerüljön. Más sportegyesület is megpályázhatja ezt, olyan városi sportegyesület, amely
sokkal nagyobb kontroll alatt áll és utánpótlással foglalkozik.
Csákvári Antal
Az előző közgyűlési ülésen megszavaztak nekik 5,5 millió Ft támogatást, amit már át is
utaltak.
Nagy Árpád
Egy felszámolás alatt lévő cégnek.
Csákvári Antal
Nincs felszámolás alatt. A támogatás azért fontos, hogy a gyerekek tudjanak indulni a
bajnokságon. A gyerekek kapták a pénzt, abból a célból, hogy a helyzetük
normalizálódjon. Az Egri Sport Centrum SE labdarúgás szinten még nem tett le semmit
az asztalra. A Leányka úton van egy jó létesítményük, azt használhatnák, mégis a
felsővárosi pályára szeretnének jönni és 80 óra pályahasználatot igénybe venni.
Nagy Árpád
A labdarúgók miért nincsenek az utánpótlást tekintve a Sportiskola keretében és akkor a
pénzek kontrollja sokkal inkább megoldható lenne.
Csákvári Antal
A városvezetés több mindenen gondolkodik, ez majd ki fogja forrni magát.
Ebben az évben ez már így indult el, ezt kell helyre tenni és felügyelni, azért, hogy a
gyerekek részt tudjanak venni a Bozsik Programban és a bajnokságokban. Ehhez minden
támogatást meg kell adni. Az hogy a jövőre nézve mi lesz, az még újabb tárgyalások
eredménye lesz.
Rázsi Botond
Természetesen beszéltek a Sportiskolával is, ahonnan javasolták, hogy az óraszám
átcsoportosítható, tartalék is van még. Azok az edzők, akik a gyerekeket edzették mennek
át Sport Centrumhoz, megmarad a csapat és az edző is. Kósa urat informálta, amikor ide
jött, megkérdezte a terveiről is, tudta, hogy a klub milyen helyzetben van és így is vállalta
ezt.
Van egy legkisebb korosztály, akik nem kapnak semmilyen támogatást, nem foglalkozik
velük a vezetés. Ezt a problémát már nyár elején jelezték. Kérték Kósa urat egyeztessen

ezekkel a korosztályokkal és az edzőkkel, de ezt nem tette meg. Ezt a szülőktől és az
edzőktől tudja.
Amikor Miniszterelnök úr aláírta Csányi úrral a 40 milliárd Ft-os stadionfejlesztést, akkor
tett egy olyan kijelentést a labdarúgással kapcsolatban, hogy Magyarországon a Magyar
Állam (és az önkormányzatok) kétféle formában ad támogatást: utánpótlás és a
létesítményfejlesztés formájában. Egerben is az utánpótlást igyekeztek támogatni és a
létesítményt is próbálták fejleszteni. Tavaly felvetődött a remény, hogy a TAO-n keresztül
lehetséges a stadion felújítás, akkor az önkormányzat minden együttműködési
lehetőséget felkínált. Az önkormányzatnak, mint ahogyan Nagy Árpád is megfogalmazta
sokkal óvatosabban kell ezt a kérdést kezelnie. A létesítményfejlesztést saját magának
kellett volna megszerveznie, még akkor is, ha a klubnak nyílik erre lehetősége. A megígért
stadionfejlesztés nem a klubon keresztül fog megvalósulni, hanem az önkormányzathoz,
a létesítmény tulajdonosához fog érkezni a pénz. Az utánpótlás kérdését , hogy mi legyen
a 30 gyerekkel most el lehet dönteni. Ezzel a támogatással a 30 gyereket segítenék, de
nem oldanák meg a labdarúgás kérdését, és az Egri FC-t is arra kényszerítenék, hogy
gondolkozzon jobban a saját utánpótlásának a kezeléséről. Illetve nyitott egy lehetőség,
amennyiben az Egri FC nem tudja a saját utánpótlását kezelni, ha úgy tetszik a város
utánpótlását, akkor nyíljon egy lehetőség arra, hogy egy másik közreműködővel, hogyan
lehet ezt megoldani. Nem biztos, hogy ebben van a kiút, de ez most egy jó lehetőség
lehet.
Csákvári Antal
Ezek a szülők bizonyos fokig az Egri FC-t cserbenhagyták. Biztosan lehet panasszal élni,
hogy nem volt rendben valami vagy az utazással volt probléma, de ezt akkor az
utánpótlás edzőkkel kellene megbeszélni. A többség még mindig az Egri FC-ben van és
csinálná tovább, ha kapna megfelelő támogatást.
A Bozsik Programot el kellene indítania az Egri Sport Centrum SE-nek is. Megérti azt,
hogy ez a vállalkozó is szeretné a TAO-t, viszont, ahhoz el kell indítani a Bozsik
Programot, amihez szüksége van erre a 3 korosztályra. Ezzel az Egri FC alatt vágják a fát.
Ez kicsit etikátlan, mivel az SE tulajdonosa felvállalta az utánpótlás csapatokat,
valószínűleg anyagilag is vállalta, hogy tudja működtetni azt a korosztályt, de ezek szerint
az önkormányzatot kérik, hogy 80 órában adjon támogatást. Jó, hogy meg van az a 80 óra,
de azt adják oda általános vagy középiskolásoknak, azért hogy használhassák a
sportlétesítményeket.
Rázsi Botond
Kérdése volt, hogy Elnök úr biztos-e abban, hogy az utánpótlás többi része is jól érzi
magát az Egri FC-ben? Véleménye szerint nem, és ha tehetnék ők is mennének máshová.
Csákvári Antal
Amíg az Egri FC-nek nincs vége, addig nem kell mást keresni. Vagy ezt itt rendbe teszik,
vagy visszakérik a pénzt, mert nem arra fordították, amire kapták és az utánpótlást
kiszervezik az Egri FC-ből. Erre már vannak alternatívák. Ezt a fejezetet az Egri FC-nél
kell rendbe tenni.
Aranyosi Gábor
Amennyiben az Egri FC-től a gyerekek átigazolhatnak a Sport Centrum Se-be, akkor más
sportegyesületbe is mehetnek, a Sportiskolába is. Az önkormányzat által létrehozott,
fenntartott és ellenőrzött Városi Sportiskola a legalkalmasabb szervezeti egység a fiatalok
sportolásának a szervezésére. Amennyiben a városban a kosárlabda és az atlétika Városi
Spotiskolában történő képzését meg lehet oldani, akkor ezt is meg lehetne. És ha a futball

csapatnak szüksége van az az utánpótlásra, akkor ad pénzt, amit biztosan a gyerekek
kapnak és nem a vállalkozó. A labdarúgásból hiányzik a koncepció. Az előző tulajdonos is
kapott támogatást, Kósa úr is. Az üzletemberek nem a közjó szolgálata az elsődleges
feladatuk, hanem a haszonszerzés. Emiatt nem lehet követ vetni rájuk. De itt a közjót kell
szolgálni. Jogilag kell tiszta kereteket teremetni és az egri gyerekek érdekét figyelembe
venni. Az Egri Városi Sportiskola égisze alatt működő labdarúgást, mint tevékenységet
tudná elképzelni.
Nagy Árpád
A gyerekek sportolását támogatni kell. Olyan feltételeket kell teremteni, ami garanciát
jelent arra, hogy nem a vállalkozó zsebébe adják a pénzt, hanem a gyerekek sportolására
fordítják. Az Emberi Erőforrás Bizottság más sportággal soha nem foglalkozott ennyit,
mint a labdarúgással. Érdemes lenne egy összevetést is megnézni, például különböző
sportágak edzőinek fizetése terén. A labdarúgó klub túlköltekezik, olyanokat vállal el,
amiket aztán nem tud teljesíteni. Nincs megfelelő kontroll alatt az egész tevékenység sem
szakmailag, sem pénzügyileg. Amennyiben ez a helyzet már előállt, ami most van, akkor
ne adják oda a pénzt a vállalkozónak, inkább fizessék ki helyette például a buszköltséget,
az étkezés számláját. Így biztosan arra fordítódna a pénz, amire kell.
Csákvári Antal
A labdarúgással azért foglalkoztak ennyit, mert ott baj van. Nem örülne, ha más
sportággal is ennyit kellene foglalkozni, mert az azt jelentené, hogy probléma van vele.
További kérdés. hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak.
Döntési javaslat:
Az Emberi Erőforrás Bizottság … szavazással támogatta a javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat
tulajdonában lévő sportlétesítmények 2013. évi kedvezményes használatára vonatkozó
109/2013. (II. 28.) közgyűlési határozatot módosítja, a jótékonysági focitornára fel nem
használt 60 órát, és a tartalékból 20 órát, összesen 80 óra térítés mentes
pályahasználatot biztosít az Egri Sport Centrum SE U6-U7, U8 és U9 csapatai számára
az Egri Városi Sportiskola Felsővárosi Sporttelepén.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője

Határidő: 2013. december 31.

A bizottság 1 igen szavazat és 6 tartózkodás mellett nem támogatta az
előterjesztést.

107/2013. (IX.17.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság nem támogatta a javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat
tulajdonában lévő sportlétesítmények 2013. évi kedvezményes használatára vonatkozó
109/2013. (II. 28.) közgyűlési határozatot módosítja, a jótékonysági focitornára fel nem
használt 60 órát, és a tartalékból 20 órát, összesen 80 óra térítés mentes
pályahasználatot biztosít az Egri Sport Centrum SE U6-U7, U8 és U9 csapatai számára
az Egri Városi Sportiskola Felsővárosi Sporttelepén.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője

Határidő: 2013. december 31.

4. Előterjesztés önkormányzati bérlakás vonatkozásában bérlőkijelölési
joghosszabbítására. valamint megszűnésére.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az anyag előterjesztője Polgármester úr, előadója Irodavezető asszony. Kérdése volt
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. A bizottsági tagok részéről sem érkezett
hozzászólás, így kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.
Döntési javaslat:
A bizottság az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a Közgyűlés számára:
Határozati javaslat
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Markhot Ferenc
Kórházat - az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. I/3., Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/2.,
Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/3., Eger, Tárkányi B. u. 1/A. I/1. szám alatti
lakásokra vonatkozóan - megillető bérlőkijelölési jogot 2018. szeptember 30.
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: 2013. november 30.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot az Eger,
Pozsonyi u. 16/B. fszt. 1. szám alatti lakásra megillető bérlőkijelölési jognak
2013. szeptember 15. napjával történő megszűnéséhez.
Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az EgerEszterházy Szabadidő és Sportegyesületet az Eger, Mátyás király u. 51. III/10.,
valamint az Eger, Balassa B. u. 2. fszt. 1. szám alatti lakásokra megillető
bérlőkijelölési jognak 2013. augusztus 31. napjával történő megszűnéséhez.
Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés közgyűlés
elé történő terjesztését.
108/2013. (IX.17.) EEB döntés:
Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a
Közgyűlés számára:
Határozati javaslat
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Markhot Ferenc
Kórházat - az Eger, Tárkányi B. u. 1/B. I/3., Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/2.,
Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/3., Eger, Tárkányi B. u. 1/A. I/1. szám alatti
lakásokra vonatkozóan - megillető bérlőkijelölési jogot 2018. szeptember 30.
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: 2013. november 30.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot az Eger,
Pozsonyi u. 16/B. fszt. 1. szám alatti lakásra megillető bérlőkijelölési jognak
2013. szeptember 15. napjával történő megszűnéséhez.
Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az EgerEszterházy Szabadidő és Sportegyesületet az Eger, Mátyás király u. 51. III/10.,
valamint az Eger, Balassa B. u. 2. fszt. 1. szám alatti lakásokra megillető
bérlőkijelölési jognak 2013. augusztus 31. napjával történő megszűnéséhez.
Felelős: a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda Vezetője
Határidő: 2013. november 30.

5. Tájékoztató az önkormányzati fenntartású óvodák 2012/2013-as nevelési
évben végzett feladatairól.
(a tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az anyag előadója Irodavezető asszony, meghívott vendég Nagyné Gátsik Andrea.
Kérdése volt a meghívottak, illetve a bizottsági tagok felé, kívánnak-e hozzászólni a
tájékoztatóhoz?
Bognár Ignác
Az előző bizottsági ülésen volt szó az óvodatitkárokról. Emlékszik, hogy a Ney Ferenc
Óvodánál 2 gyerek hiányzott ahhoz, hogy lehessen még 1 titkárt alkalmazni. Akkor 548
gyerek volt, most 569 gyermek szerepel, így fel lehet venni még egy titkárt, mert meg
van a megfelelő létszám.
dr. Palotai Zsuzsanna
Az óvodába felvehető gyermeklétszámhoz hozzárendeltek egy szabályt, a szükséges
alapterületet. Ezért szeptember 1-től nem minden óvoda tudott indulni akkora

létszámmal, mint amennyivel tavaly vagy azelőtt. Az alapító okiratokat is
módosították.
Bognár Ignác
Amennyiben más óvodáknál jár a 2 fő titkár, akkor járjon itt is. Ezzel munkahelyet
teremtenek.
dr. Palotai Zsuzsanna
A legközelebbi költségvetési előirányzat módosításnál figyelembe fogják ezt venni.
Csákvári Antal
Mellékletként a 3 székhelyóvoda beszámolója szerepel. Gratulált a munkájukhoz.
Külön kiemelte a Szivárvány Óvoda és Ney Ferenc Óvoda beszámolóját, amelyek
nagyon jól sikerültek, részletes volt a tájékoztató. Köszönte és gratulált az elmúlt évi
munkájukhoz. A Szivárványnál kiemelkedő volt a költségvetésen kívüli bevétel
nagysága és formája. Több területről, különböző rendezvényekről próbáltak
pluszforrásokat szerezni.
Nagyné Gátsik Andrea
Elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Gratulált az óvodáknak és, köszönte az önkormányzat támogatását.
Csákvári Antal
A Benedek Elek Óvoda anyagában kérte, hogy javítsák az angol tanárnő megnevezését.
Kérdése volt, hogy a tanárnő főállásban vagy megbízási szerződéssel van-e ott, mert az
anyagban az szerepel, hogy üres álláshelyen alkalmazzák.
Merczel Éva
Megbízási szerződéssel foglalkoztatják
Csákvári Antal
Akkor itt sem pontos a megfogalmazás, ezt is javítani kell.
Martonné Adler Ildikó
Az iskolák esetében, ha egy két tannyelvű képzés elindul, akkor ott egy álláshelyet
biztosítani kell. Az óvodában nem biztos, hogy ez szükséges, ezért oldották meg
megbízási szerződéssel.
Csákvári Antal
Az anyagban még ezeken kívül is vannak hibák, elütések. Jó lett volna, ha átolvassák az
anyagot, mielőtt bizottság elé kerül.
Bognár Ignác
Az előző közgyűlésen nemmel szavazott akkor, amikor 1,5 millió Ft-t kért az óvoda. A
bizottság is emlékszik még erre talán. Kérdése volt, hogy akkor miért kellet az, ha van
egy üres álláshely?
Csákvári Antal
Az angolt oktató hölgy nem az üres álláshelyen van, nem főállásban dolgozik ott.

Aranyosi Gábor
Nagyon fontos a korai fejlesztés. Diplomát nyelvvizsga nélkül nem lehet adni. Egy
középfokú nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógus játszva tud átadni annyit egy
gyereknek, amivel megalapozhatja azt a tudást, amit az általános iskolában építenek.
Olyan emlékei vannak, hogy tavaly arról volt szó, hogy a nyelvi előkészítés a
pedagógiai program részeként a helyi pedagógusok bevonásával fog történni. Javítsák
ki, ha téved, de szó sem volt arról, hogy egy angliai szakember fogja tanítani a
gyerekeket. Ez teljesen normális lehet, ha erről megegyeznek, de ez egy utólag bekerült
dolog.
Meg kellene nézni azt, hogy az ott dolgozó pedagógusok rendelkeznek-e ilyen
képesítéssel, mert ha igen akkor vegyék be a pedagógiai programba.
Martonné Adler Ildikó
A két tanítási nyelvű általános iskolákban meg van határozva az, hogy milyen
feltételekkel kell rendelkezni, ebben van egy anyanyelvi rektor. Ez beszédközpontú
nyelvoktatásra épül. Ez az iskolai oktatás, az óvodában ez más, ott két tannyelvű
nevelés van, ami meglapozza a két tannyelvű általános iskola beindítását. Ennek a
feltételei nagyon szigorúan le vannak fektetve. Most több iskola nem kapta meg a
működési engedélyt, mert 5. osztálytól a gyerekek nem érték el azt a nyelvvizsga
szintet, ami elő van írva. Az is meg van határozva, hogy ki milyen tárgyakat taníthat. A
magyar nyelvoktatás nyelvtan központú, ez az oktatás pedig beszéd központú. A
magyar nyelv csodálatos és egyedülálló, ezért minél hamarabb kell megadni azt a
lehetőséget a gyerekeknek, hogy valamilyen európai nyelvet tanulhassanak, mert ezzel
az esélyeit növelik. Ha van egy óvoda, aki ezt felvállalja, akkor azt támogatni kell.
Lakatos Oszkár
Elmondta, hogy fia 21 évvel ezelőtt járt a felnémeti óvodába, ahol angolul tanították és
mire a középiskolát elvégezte már középfokú nyelvvizsgával rendelkezett. A
középiskolában anyanyelvi rektor, volt, aki magyarul nem is beszélt, a fia akkor tanulta
meg a legtöbbet. Nem mindegy, hogy ki tanítja a nyelvet. A magyar nyelvtanítás a
nyelvtanra helyezi a hangsúlyt, nem a kommunikációra, a mindennapi beszélgetésre, a
szakmai részre. Minél hamarabb kezdik a nyelvoktatást, annál jobb. Ebben az
óvodában elindult valami, ezt támogatja. Az lenne a normális, ha ezt minden más
óvodában meg lehetne valósítani.
Aranyosi Gábor
Az óvodai idegen nyelv neveléséhez olyan személyeket kell kiválasztani, akik ilyen
kompetenciákkal is rendelkeznek. Jó lenne, ha sok olyan tanár lenne, aki tud idegen
nyelven is a gyerekekkel foglalkozni. Az óvodába nem hegedűművész kell, hanem
hegedülni tudó óvó néni, aki a zenére tanítja a gyereket.
Csákvári Antal
Ami elindult ebben az óvodában, az ragályos lesz és biztos megpróbálkoznak majd más
óvodákban is. Az is elképzelhető, hogy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkező óvodapedagógusok is tudják majd ezt végezni. Nem mindenki vállalja az
ilyen kisgyerekek tanítását. Az óvodák biztosan fognak találni végzett szakos tanár, aki
tanítsa a kicsiket is.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a tájékoztató Közgyűlés
elé történő terjesztését.

6. Tájékoztató az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (IFI PONT)
tevékenységéről.
(a tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az anyag előterjesztője Lombeczki Gábor képviselő úr. Kérdése volt, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni?
Lombeczki Gábor
Minden évben bizottság elé kerül egy tájékoztató, amelyben az előző évi működésről
számolnak be. A holnapi nap folyamán lesz a kibővült iroda megnyitója, amely immár
110 m2 lett. Az Ifjúsági Kerekasztal ülése is ott volt megtartva, és a Kábítószerügyi
Egyezető Fórum is ott lesz.
Csákvári Antal
A megnyitó pontosan hány órakor lesz?
Lombeczki Gábor
Szerdán 16:00 órától.
Tóth-Vági Eszter
Az új iroda az IFI Ponttal szemben található. Nagyon örültek annak, hogy ezt az irodát
megkaphatták, mivel nagy forgalmuk van. 2012. évben több, mint 7600 fiatal fordult
meg az irodán. Ez fontos a fiataloknak, itt lehet majd nagyobb előadásokat, akár
táncházakat is tartani. Szeretnék a fiatalok problémamegoldó, kommunikációs és
döntéshozatali képességeiket fejleszteni.
Csákvári Antal
Ez valóban még több lehetőséget jelent a fiataloknak. A jövőbeli tervek is szerepelnek a
tájékoztatóban.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a tájékoztató Közgyűlés
elé történő terjesztését.

k. m. f.

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

1. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
rendelet-tervezete
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
A 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott Alapokmányunk jelen
módosítása egyrészről a képviselői hiányzások igazolásának lehetőségét, másrészről az
eddig részleteiben nem szabályozott eseti és albizottságokra vonatkozó szabályokat
tartalmazza, illetve egyes bizottsági feladat- és hatáskörök pontosítására tesz
javaslatot. Ennek megfelelően:
1.

a Közgyűlés az általa meghatározott ügyek ellátására ideiglenes vagy
albizottságot hozhat létre, amely munkájáról a Közgyűlés részére, albizottság
esetén pedig a kijelölt állandó bizottság részére köteles beszámolni
(Alapokmány 39. § (2)-(3) bek.). Az ideiglenes és albizottságot a 39. § címe
„Állandó és ideiglenes bizottság, albizottság, a bizottság tagjainak száma” eddig
is tartalmazta, csak a működésre vonatkozó részletes szabályok nem szerepeltek
a rendeletben, jelen módosítás ezen hiányosságot pótolja.

2.

A 2013. augusztusi Közgyűlésen vetődött fel annak az igénye, hogy a képviselői
hiányzások igazolása is szabályozott legyen az Alapokmányban. A javaslat
szerint a hiányzás igazolására a bizottság elnöke és a bizottság tagja a hiányzást
követő három napon belül igazolási kérelmet nyújthatna be. Az igazolás
elfogadásáról a bizottság elnöke, és a bizottság képviselő tagja tekintetében a
polgármester lenne jogosult dönteni.

3.

Az Emberi Erőforrás Bizottságnak, továbbá a Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottságnak az Alapokmány mellékleteiben szabályozott feladat- és hatáskörei
felülvizsgálata során több olyan szövegrész szerepel, amely már nem felel meg a
hatályos jogszabályi követelményeknek (pl. a köznevelés területén), illetve
egyéb okból pontosításra, egyértelműsítésre szorult. A javasolt változtatásokat a
rendelet-módosítás I. és II. mellékletei tartalmazzák.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet közszemlére tételéről határozni
szíveskedjen.
Eger, 2013. szeptember 10.
dr. Kovács Luca
jegyző

2. napirend

Ikt. sz.: 14392-3/2013
_____napirend
ELŐTERJESZTÉS
az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének
I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 93,55 %-ban tulajdonosa az Egri TISZK
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nek. Tulajdonrésszel rendelkezik még a
Társaságban a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ és az Egri Számítástechnikai
és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány.
A Társaság elkészítette a 2013. évi üzleti terv I. félévének teljesüléséről szóló
tájékoztatóját, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A Társaság 2013. I. félévre vonatkozó főbb mérleg és eredmény adatait a
következő táblázat foglalja össze:
adatok E Ft-ban
2013. év terv
A Befektetett eszközök
B Forgóeszközök
C Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

Teljesítés
(%)

424 500

444 366

104,68

10 066

42 689

424,09

0

0

434 566

487 055

2013. év terv
D Saját tőke

2013. év I.
félév tény

2013. év I.
félév tény

112,08
Teljesítés
(%)

49 627

49 052

98,84

Jegyzett tőke

3 100

3 100

100,00

Tőketartalék

7 900

7 900

100,00

Eredménytartalék

92,18

38 627

35 607

0

2 445

E Céltartalék

4 907

4 907

100,00

F Kötelezettség

4 100

24 763

603,97

375 932

408 333

108,61

434 566

487 055

112,08

Mérleg szerinti eredmény

G Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

A befektetett eszközök állománya a 2013. évi tervhez viszonyítva 104,68 %-os teljesülést
mutat. A Társaság 2013. évre nem tervezett fejlesztéseket. A korábbi években a Kft. a
szakképzési támogatásból valósított meg beruházásokat, azonban ez a bevételi forrás
megszűnt. A forgóeszközök értékét a készletek 6 966 E Ft-os összege, a követelések
24 531 E Ft-os összege és a pénzeszközök 11 192 E Ft-os állománya adja.
A követelések értékét egy uniós projekt lebonyolításában való közreműködés kapcsán
felmerült követelések összege adja.
A Társaság 2013. I. félévi kötelezettségei 24 763 E Ft, mely összeg a szállítói
kötelezettségek 18 146 E Ft-os összegéből és a munkavállalókkal, költségvetéssel
szembeni kötelezettség 6 617 E Ft-os összegéből adódik.
Teljesítés

2013. év
terv

2013. év I.
félév tény

2 700

3 756

139,11

Egyéb bevételek

99 160

46 221

46,61

Anyagjellegű ráfordítások

56 402

25 704

45,57

Személyi jellegű ráfordítások

40 457

20 691

51,14

Értékcsökkenési leírás

60 100

32 507

54,08

4 907

69

1,40

-60 006

-28 994

6

70

-60 000

-28 924

A tétel megnevezése
Értékesítés nettó árbevétele

Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY

(%)

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

60 000

31 641

0

2 717

A társaság 2013. évre jóváhagyott üzleti tervében a tulajdonosi támogatások összege
2013. évben 29 396 E Ft, melyből Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
27 500 E Ft hozzájárulást nyújtott. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 900 E
Ft hozzájárulást adott a Központi Képzőhely működtetéséhez.
A korábbi két évtől eltérően az idén már nem számolhat a társaság a szakképzési
fejlesztési támogatásból működésre is fordítható ~10 000 E Ft összeggel és ezen
támogatással kapcsolatos banki kamatokkal sem (~ 4 000 E Ft). Annak érdekében,
hogy a működés a hiányzó fenti támogatás mellett is biztosítható legyen, 63 157 E Ft
összegű külső pályázati-tanfolyami-vállalkozási bevételt tervezett a Társaság.
Az eredménykimutatás adatai alapján az Egri TISZK Kft-nek 2013. I. félévben külső
pályázatokból 31 249 E Ft bevétele származott. A vizsgált időszakban Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata által közhasznú megállapodás alapján működésre nyújtott
támogatásokból 13 751 E Ft, a Magyar Államkincstár által nyújtott gyakorlati képzési
normatívából 1 221 E Ft bevétele keletkezett a Társaságnak. A Kft. vállalkozási
tevékenységéből 3 756 E Ft bevétel realizálódott.
A Társaság 2013. I. félévi közhasznú pénzügyi bevétele 104 E Ft, míg közhasznú
rendkívüli bevétele 31 641 E Ft, így összesen a Kft. 2013. I. félévi bevétele 81 722 E Ft, míg
a költségek és ráfordítások összege 79 005 E Ft. A Társaság a 2013. I. félévet 2 717 E Ft
pozitív adózás előtti eredménnyel zárta.
Társasági szerződés módosítás
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 8. §-ának (7) bekezdése alapján a
gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társasági
részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. A társasági részesedés tulajdonosi
joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással
járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során,
meghatalmazás kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek
részére adható. A nemzeti vagyonról szóló törvény 18. §-ának (7) bekezdése ezzel
kapcsolatosan átmeneti szabályként úgy rendelkezik, hogy 2012. július 1. napját
megelőzően állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedések
tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött szerződéseket 2012.
december 31-ig az Ntv. 8. §-ának (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
módosítani kell.
Mindezek értelmében az MNV Zrt és a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ az
MNV Zrt. Igazgatósága 667/2012. (XII. 10.) számú határozatában foglalt felhatalmazás
alapján az Egri TISZK K. K. N. Kft. vonatkozásában a tagsági részesedésre vonatkozó
vagyonkezelési megállapodást megszüntette. A társasági részesedés tulajdonosi

joggyakorlója 2013. március 28. napjától a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133
Budapest, Pozsonyi út 56.).
A korábban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő három
intézmény:
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium
Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6.
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128.
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működik 2013. január 1jétől.
A társasági szerződés 14.1. értelmében
14.1 „A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő
bizottság tagjainak jelölése az alábbiak szerint történik: 2 tagot Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata, 1 tagot közösen Heves Megyei
Intézményfenntartó Központ és az Egri Számítástechnikai és
Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány jelölhet.„
Sinka Zsolt, a HMIK vezetőhelyettese felügyelő bizottsági tagságáról 2013. április 4.
napján írásban lemondott. Az MNV Zrt, mint a társasági részesedés tulajdonosi
joggyakorlója új tag jelöléséről köteles gondoskodni, aki megbízatását 2015. április 1.
napjáig tartó időtartamban látja el. Az FB-tag változás jóváhagyása a Társaság
taggyűlésének hatáskörébe tartozik, melyet a Társaság taggyűlésén Eger MJV
Önkormányzatának Közgyűlése által felhatalmazott képviselőnek is el kell fogadni. A
taggyűlési döntés alapján a társasági szerződés módosítást Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere írja alá.
A fentiekre tekintettel az Egri TISZK K. K. N. Kft. társasági szerződésének módosítása
szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a következő határozati
javaslatokat.
Eger, 2013. szeptember 10.
Sós István
Eger Megyei Jogú Város
Alpolgármestere

3. napirend

Előterjesztés
az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények használatára vonatkozó
109/2013. (II. 28.) közgyűlési határozat módosításáról

Tisztelt Közgyűlés!
Az Egri Sport Centrum SE elnöke, Harmati Péter azzal a kéréssel fordult Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzatához, hogy az Egri Futball Clubtól a sportegyesülethez 2013
nyarán – saját kérésükre – átigazolt 3 utánpótlás csapatnak (U6-U7, U8 és U9
korosztályok, összesen 30 gyermek) számára 2013. hátralévő időszakában a felsővárosi
sporttelepen heti 11 óra (3-3 edzés, 2 óra edzőmérkőzés) pályahasználatot biztosítsunk.
A sportegyesület az átigazolásokat és a kérést azzal indokolta, hogy segíteni kíván az
Egri Futball Clubnál tartósan fennálló bizonytalanság miatt nehézségekkel küszködő,
de még inkább összetartó fiatal sportolókon és az őket támogató szüleiken.
Az Egri Sport Centrum SE az önkormányzattól eddig pályahasználati lehetőséget nem
kért és nem kapott, és az igényelt órákat is kizárólag az átigazolt csapatok használnák
fel.
A felsővárosi sporttelepen rendelkezésre álló órakeretben szerepel egy „jótékonysági
focitorna – 60 óra”, melyet – a sportiskola tájékoztatása szerint – a szervezők idén már
nem kívánnak igénybe venni, az átcsoportosítható, valamint a tartalék soron lévő 80
órából 20 óra biztonságosan felhasználható. Az így biztosítandó összesen 80 órás keret
kb. az igény felét fedné le, de a többi pályahasználat finanszírozását a sportegyesület
vállalja.
Tekintettel arra, hogy Eger város labdarúgás utánpótlás alapjának biztosításáról (és 30
egri családot érintő támogatásról) van szó, kérem, hogy az Egri Sport Centrum SE U6U7, U8 és U9 csapatai számára történő 80 óra pályahasználat-átcsoportosítást
jóváhagyni szíveskedjenek.

Eger, 2013. szeptember 10.

Rázsi Botond

4.napirend

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog hosszabbítására,
valamint megszűnésére

Tisztelt Közgyűlés!
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 526/2012. (VIII. 30.)
határozatával 5 db lakásra vonatkozóan biztosított - 2012. október 01. napjától 1 évre bérlőkijelölési jogot a Markhot Ferenc Kórház számára. A bérlőkijelölési jog 2013.
szeptember 30. napján lejár. A Kórház vezetése egy lakásra vonatkozóan 2012.
december 31. napjával lemondott a jogáról, melyet a Közgyűlés elfogadott. Jelenleg 4 db
(Eger, Tárkányi B. u. 1/B. I/3., Eger, Tárkányi B. u. 1/B. II/2., Eger, Tárkányi B. u. 1/B.
II/3., Eger, Tárkányi B. u. 1/A. I/1.) lakásra kéri bérlőkijelölési jogának hosszabbítását. A
lakásokban élő orvosok továbbra is a Kórházban dolgoznak, munkájukra az
elkövetkező években is számítanak. Lakhatásuk más módon a városban nem
biztosított.
Az Evat Zrt. tájékoztatása alapján a fent felsorolt lakásokra lakbér – és egyéb közüzemi
díjtartozás nincs.
Kérem a Közgyűlést, hogy a lakásokra vonatkozóan a Kórház bérlőkijelölési jogának 5
évi időtartamra történő hosszabbításához, s ennek megfelelően a szerződés
módosításához járuljon hozzá.

2. A Közgyűlés a 304/2003. (VIII. 28.) határozatával az Eger, Pozsonyi u. 16/B. fszt. 1.
szám alatti lakásra vonatkozóan a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium részére – a 2008. évben történt hosszabbítást követően – 2013. szeptember
15. napjáig biztosított bérlőkijelölési jogot. Az intézmény vezetője 2013. szeptember 10.
napján nyilatkozott, hogy a bérlőkijelölési jogával a jövőben nem kíván élni, arról
lemond.

3. A Közgyűlés a 613/2011. (X. 27.), valamint a 677/2011. (X. 27.) határozatával az EgerEszterházy Szabadidő és Sportegyesület részére biztosított – 5 évre - bérlőkijelölési
jogot az Eger, Mátyás király u. 51. III/10., valamint az Eger, Balassa B. u. 2. fszt. 1. szám

alatti lakásokra vonatkozóan. Az egyesület vezetője 2013. augusztus 27. napján
nyilatkozott, hogy a bérlőkijelölési joggal a jövőben nem kíván élni, arról lemond.
Kérem a Közgyűlést, fogadja el a bérlőkijelölési jogokról való lemondást, s a
szerződések módosításához járuljon hozzá.
Eger, 2013. szeptember 10.

Habis László sk.

5.napirend

17474-4/2013.
.... napirend
Tájékoztató
az önkormányzati fenntartású óvodák
2012/2013-as nevelési évben végzett feladatairól
Tisztelt Közgyűlés!
A 2012/2013-as nevelési évben jelentős változások történtek a köznevelés rendszerében.
Az önkormányzati feladatellátás átalakult, a korábban önkormányzati fenntartású
általános és középiskolák, zeneiskola, nevelési tanácsadó fenntartói feladatait, szakmai
irányítását 2013. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. A
továbbiakban is önkormányzati feladat maradt az egyes iskolaépületek működtetési
feladatai mellett az óvodai hálózat fenntartása, működtetése.
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott három óvoda 18
telephelyen, 77 óvodai csoporttal működik. A gyermekek létszáma 2012. október 1-jén
1811 fő, 2013. június 1-jén 1970 fő volt. Az 1 csoportra jutó gyermeklétszám az október 1jei állapot szerinti 23 főről az év végére 25,5 főre növekedett. Az óvodákban
foglalkoztatottak létszáma a 2012/2013-as nevelési évben 287,5 fő volt, ebből 160
óvodapedagógus, 88,5 pedagógiai munkát segítő alkalmazott és 39 fő konyhai dolgozó.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény az óvodák vonatkozásában a
nevelési év második felében határozta meg az intézményi alapdokumentumok
felülvizsgálatát. Ennek keretében módosultak az intézményi alapító okiratok, a
szervezeti és működési szabályzatok, a házirendek. Továbbá az óvodák augusztus 31-ig
elkészítették a Pedagógiai Program felülvizsgálatát és módosítását.
A 2012/2013-as nevelési évben végzett feladatokról szóló
intézményvezetők elkészítették, melyeket mellékletben csatolunk.
1. melléklet: Benedek Elek Óvoda
2. melléklet: Ney Ferenc Óvoda
3. melléklet: Szivárvány Óvoda
Tisztelt Közgyűlés! Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Eger, 2013. szeptember 9.
Rázsi Botond
alpolgármester

beszámolókat

az

6. napirend

16937-2/2013.

........sz. napirendi pont
(EEB, KGY)

Tájékoztató
az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (IFI PONT) tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évben elfogadta Eger Megyei Jogú Város
Középtávú Gyermek és Ifjúsági Koncepciót, valamint a végrehajtás érdekében az
Ifjúsági Cselekvési Tervet. Mindkét dokumentumban kiemelt jelentőségű volt az
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozása, amely 2011. november 24-én, teljes
tervezett felszereléssel hivatalosan is megnyitott a város ifjúsága részére. Az iroda
minden hétköznap nyitva áll a város fiataljai előtt 10 és 18 óra között. A közösségi tér
helyszíne a Dobó tér 9. szám alatt található.
Az iroda azzal a céllal jött létre, hogy helyet biztosítson a fiatalok számára a szabadidő
hasznos eltöltéséhez, biztosítsa a szükségleteiknek megfelelő információk elérését és
az őket érintő fontos kérdéseket messzemenően megpróbálja kielégíteni.
Az IFI PONT megfelel a hazai és európai ifjúságsegítői munka sztenderdjeinek:
Európai Ifjúsági Információs Charta-nak és a HAYCO szakmai etikai kódexének. A
funkcionális terei aránylag jól kialakítottak (információs tér, közösségi tér, csoportozó
helyiség, egyedül a zárható tanácsadó helyiség hiányzott) segítik és kiszolgálják a
fiatalokat, valamint megfelelnek a Szakmai- Etikai Kódex feltételrendszerének.
Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában kapott helyet a Városi Diáktanács, az
Egri Kisdiák Tanács és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.
Az IFI PONT 2012. március 1-től az Egri Kulturális és Művészeti Központ külön
szervezeti egységeként működik.
A 2012-ben működő szolgáltatások, programok
Az IFI PONT információs szolgáltatása (minden nap 10 és 18 óra között)
Az információszolgáltatás kétféle módon valósul meg: egyrészt személyesen, az iroda
dolgozójától, másrészt internet segítségével. Az iroda jelenlegi szolgáltatásai:
Ingyenes információszolgáltatás, minden olyan témában, ami egy fiatalt
érdekelhet pl.: továbbtanulás, álláskeresés, önéletrajzírás, helyi és országos programok,
fesztiválok stb. Az információkat elsősorban az iroda munkatársa szolgáltatja, persze
előfordulhat, hogy nem tud válaszolni a feltett kérdésre, ebben az esetben utána néz a
kért információnak. 14-19 év között 96 fő, 19-24 év között 78 fő és 24-29 év között 47 fő
vette igénybe 2012-ben ezt a szolgáltatást.
Ingyenes internet használat/WIFI: 4 számítógépen elérhető internet, Microsoft
Office eszközök, melyet félórás váltásban bárki használhat vagy szabad kapacitás
esetén korlátlan ideig! Ezen kívül a fiatalok rendelkezésére áll egy nagyobb
teljesítményű számítógép, melyre a diákújság és plakátok szerkesztéséhez szükséges

program is telepítésre került. Összesen 1499 Fő használta az internetet a 4 darab
számítógépen.
Az IFI PONT tanácsadó szolgálata
Az iroda alaptevékenysége, hogy segíti a város fiataljait személyes problémáik
megoldásában, amely fontos, hogy minden esetben professzionális legyen. Ezt az
alaptevékenységet az irodában dolgozó látja el, amennyiben az belefér a
kompetenciájába.
A tanácsadó szolgáltatások a következők:
Pályaorientációs, karrier tanácsadás
Mentálhigiénés, életvezetési tanácsadás
Drogkonzultációs Tanácsadás a KEF együttműködésével
Diákjogi tanácsadás - a VDT segítségével
Önkéntes tanácsadás
Pszichológiai tanácsadás (Vass Vera pszichológus, Ludányi Balázs pszichológus)
Az iroda egyik legnépszerűbb tanácsadó szolgáltatása 2012-ben, illetve 2013 tavaszán is
a pályaválasztási tanácsadás volt. Pályaorientációs csoportfoglalkozások indultak
többször is a 2012-es évben. (Január 17-tól február 28-ig, március 6-tól április 17-ig, és
szeptember 18-tól október30-ig) 2013 tavaszán egy csoportfoglalkozásra került sor
március 21-től május 2-ig. A csoportfoglalkozásokon összesen 103 fiatal vett részt. Egy
csoportalkalom 1-1,5 óra időtartamú.
A csoportos tanácsadáson kívül a legtöbb fiatal az egyéni formában történő tanácsadást
vette igénybe. Különböző problémákkal jöttek, így például: karrier tanácsadás,
pályaváltás, fakultációválasztás és pályaválasztás. Egyéni tanácsadást összesen 36 Fő
igényelt az irodában 2012-ben, 2013-ban szeptemberig 27 Fő.
Április 3. - május 4. között Életúttervezés csoportfoglalkozás indult az Egri
Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
diákjainak. (11 fő)
Az IFI PONT 2012. február 3. és május 4. között az Érted Agria Alapítvány egy nyertes
pályázatának köszönhetően részt vett a „Segítség kamaszt nevelek” programsorozat
szervezésében és helyet biztosított minden pénteken a csoportos és egyéni
konzultációknak.
A tervek szerint az irodában kapott helyet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). A
KEF tagszervezeti különböző formában jelennek meg az iroda életében. Ha valaki
drogkonzultációs tanácsadáson szeretne részt venni, vagy csak kérdése van a
szenvedélybetegségekről, akkor időpontot egyeztetve a kompetens szakembert
elhívjuk az irodába. A KEF tagja az IFI PONT is, így az iroda munkatársa rendszeresen
rész vesz a KEF munkájában.
2012 és 2013-ban is több alkalommal indított Kortárssegítő képzést a Főegyházmegyei
Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. Összesen 34 fiatal vett részt ezeken a
foglalkozásokon.
A VDT, KDT és az IFI PONT kapcsolata
Az irodában kapott helyet a Városi Diáktanács (VDT) és az Egri Kisdiák Tanács (KDT)
is. A VDT és KDT titkára a mindenkori ifjúsági referens, a VDT koordinátora Tóth-Vági
Eszter az IFI PONT Vezetője, a KDT koordinátora pedig a mindenkori ifjúsági
koordinátor. Az ifjúsági koordinátor 2013 augusztusától Horváth Erika lett.
A VDT koordinátor főbb feladatai: havonta, vagy gyakrabban gyűlések vezetése,
pályázatírás, VDT programok szervezése, koordinációja, tavaszi, nyári és őszi táborok
szervezése, lebonyolítása. Napi kapcsolattartás a VDT tagjaival.

Az IFI PONT programjai
Az IFI PONT-nak vannak állandó, rendszeres időközönként megrendezésre kerülő
programjaik. A programokat az itt dolgozó tervezi, koordinálja. 2012-ben meglévő
állandó programok:
Filmklub: több alkalommal az évben filmvetítés és utána beszélgetés.
Közönségtalálkozó (Börtön Élet. Beszélgetés Juhász Attila börtönparancsnokkal,
Rendőr élet. Beszélgetés Kocsis Irénnel a Heves Megyei Rendőr Főkapitányság
Bűnmegelőzési osztály vezetőjével.)
Irodalmi kávéház: a fiatal és tehetséges fiatal írók, költők lehetőséget kapnak arra, hogy
bemutathassák műveiket, felolvasó estek alakalmával. Irodalmi Kávéház összesen 6
alkalommal volt a 2012-es évben.
IFI PONT galéria: irodánkban helyet kapott egy mini galéria is, ahol fiatal művészek
munkái kerültek kiállításra. A két legjelentősebb kiállítás az évben Tóth Péter (Dobó
István Gimnázium diákja) foto kiállítása és a Móra Ferenc Általános és Előkészítő
Szakiskolás diákok rajz kiállítása volt. Ezen kívül az irodában készült rajzok és a Városi
Diáktanács nyári táborában készült rajzok kerültek kiállításra.
Önszerveződő csoportok működése: Az IFI PONT-ban jelenleg működik az Anime
klub (szerda 13-18 óra, péntek 14 - 18 óra ) amely most összesen 35-40 tagot számlál.
Az IFI PONT 2012-ben megvalósult további programjai
- Hozd a spanod nap! Összesen 26 fő vett részt a két alkalmon.
- Masnis nap! Egy nap, amikor a lányoké a főszerep. (január 19., március 8.)
- Megújuló felsőoktatás. Előadás az új felsőoktatási rendszerről. (Január 26.)- 22
résztvevő.
- Valentin-nap- Ingyen ölelés Flashmob (Február 14.)
- IFI PONT farsangi móka és torkos csütörtök. A farsangi rendezvényre mindenki
jelmezbe öltözve érkezett, majd felvonultak a városban. A felvonulás után
közösségfejlesztő játékokat tartottak a fiataloknak. (Február 23.)
- Béta Kör- Mókás Pszichodráma. Az IFI PONT programjai közt helyet kapott egy
pszichodramaturg játék sorozat, melynek játékait a tévéből ismert Beugró című
műsorból merítették. (2012. január és április között)
„Nem dohányzók Világnapja” interaktív előadás a dohányzás káros következményeiről,
Feketéné Fontos Anikó védőnő vezetésével.
- A népmese napja-mesefelolvasó est és VDT népmese hősök Flashmob. (Szeptember
28.)
- Állatok Világnapja- Kisállat simogató és házi kedvenc szépségverseny. 16 fő. (Október
5.)
- Halloween party- töklámpás faragás és rémisztő jelmezes felvonulás. 51 fő. (Október
31.)
Egészségfejlesztő
programsorozat
a
Népegészségügyi
Szakszolgálattal
együttműködve.
- IFI PONT 1 éves születésnap. kb. 46 fő. (November 23.)
A fentebb említett programokon kívül minden programot a fiatalok igényeihez
igazítottak.
Az IFI PONT, mint EURODESK partner
2012 márciusától az IFI PONT csatlakozott az Eurodesk hálózathoz, amely a fiatalok
részére további lehetőségeket nyújt nemzetközi projektekben való részvételre. A 2012es évben először Kovácsné Somogyi Mónika volt a koordinátor, majd Tóth-Vági Eszter
vette át a koordinátori funkciót. Az évben több országos és régiós találkozón is részt
vettek. A Fiatalok Lendületben Program (FLP) népszerűsítésére az egyik legfontosabb

feladat, mint EURODESK partner. Az Információs napokon összesen 79 fiatal hallgatta
meg az FLP adta lehetőségeket.
Mind 2012-ben, mind pedig 2013-ban több képzésnek is helyt adott az iroda, amelyek
szervezésben is aktív szerepet vállalt.
Június 4-én egy „Fiatalok és Döntéshozók Fórumot” tartottunk, az Északmagyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda együttműködésével.
Részt vesznek az országos és regionális ifjúsági munkában, melynek során több
konferencián, konzultáción is ott voltak az IFI PONT munkatársai a 2012-es évben.
A forgalmi naplók alapján az éves forgalom 7613 Fő volt. A látogatók főleg a 13 és 20
éves korosztályból kerültek ki.
A 2013-as évben a forgalom hasonlóan jól alakul, ugyanakkor nem nőtt az eddigi
adatok alapján. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy az iroda kapacitása
nem bírt el több látogatót.
A 2013-as forgalom a 24. hétig 4704 fő volt.
A 2013-as évben a fent említett szolgáltatások, programok nagyrészt mind
megmaradtak, de újabb foglalkozások, szolgáltatások is rendelkezésre álltak a tavaszi
félévben és nyáron.
2013. januárban indult el egy nyertes pályázatnak köszönhetően egy programsorozat,
mely fő témája a családi életre nevelés volt. A programsorozat több előadásból is állt,
mellyel nem csak a középiskolás, hanem a főiskolás, illetve fiatal felnőtt korosztályt is
megszólítottak.
A programsorozat zárásaként egy pszichológus által tartott, 5 alkalomból álló
csoportfoglalkozáson vehettek részt az érdeklődő fiatalok, melyen a párkapcsolat,
család volt a fő téma.
2013. nyarán első alkalommal hirdették meg az IFI Nyár elnevezésű nyári napközis
tábort 8 és 13 év közötti gyerekeknek, segítve ezzel az egri anyukákat. A tábort a nagy
sikerre való tekintettel a jövő évben szeretnék többször is megismételni.
2013 márciusától Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlési döntése
alapján, a Dobó tér 9. szám alatt lévő 110 négyzetméteres ingatlan is a
rendelkezésünkre áll, amely már alkalmas több fiatal befogadására is. Az új irodarész
az átalakítási munkák, és a felszerelése után szeptemberben nyitja meg kapuit az egri
fiatalok előtt. A bővített ifjúsági iroda már rendelkezik egy nagyobb közösségi térrel,
ami igazán alkalmas nagyobb programok megtartására, illetve arra, hogy iskola utáni
találkozóhely legyen.
Sok új szolgáltatással szeretnék bővíteni a fiatalok által igénybe vehető lehetőségeket.
A nagyobb helyen már lesz pingpongasztal, csocsó asztal is, illetve egy térben teljesen
elkülönülő tanácsadó helyiség is, ami eddig nagyon hiányzott a nyugodt légkörű
tanácsadás biztosításához.
Néhány, 2013 őszén induló új szolgáltatás a tervek szerint:
- Önismereti csoportfoglalkozás
- Olasz nyelvi klub
- Mi legyek, ha… szakmabemutató a Heves Megyei
Iparkamarával együttműködve.
- Aerobik
- Fiatalok a fiatalokért beszélgetéssorozat
- Erre varrjál gombot! Varró szakkör
- Csocsó és pingpong bajnokság.

Kereskedelmi

és

Az IFI PONT a bővítésével több önszerveződő csoport, baráti társaság befogadására is
alkalmas lett, mely önmagában is egy új szolgáltatás, az önszerveződő csoportok pedig
újabb programokkal készülhetnek a fiataloknak. A nagyobb helyen már több kis
csoport is le tud ülni, beszélgetni, játszani, esetleg táncot tanulni, korrepetálást tartani
illetve a fiatal közösségek össze tudnak gyűlni, és nem kell a tagoknak kiszorulni.
Lehetővé válik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, valamint az Egri Ifjúsági Kerekasztal
üléseinek megtartására is az IFI PONT-ban.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a Tájékoztató megtárgyalására és tudomásulvételére.
Eger, 2013. szeptember 4.

Lombeczki Gábor
képviselő

