365-12/2013. Humán Szolgáltatási Iroda

Jegyzőkönyv

Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. november 5-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
dr. Stefán Zoltán szakértő tag

Hivatal részéről:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dudás Gabriella kulturális ügyintéző
Zakarné Tóth Brigitta lakásügyi ügyintéző
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

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

A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, a szakirodák képviselőit
és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 4 tag jelen
van. Hiányzik dr. Stefán Zoltán, Bognár Ignác és Lakatos Oszkár.
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 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.

1. Előterjesztés Eger Város 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló
elfogadására.

(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Köszöntötte az anyag előadóját Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt.
Kérdése volt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2013. évi I-III. negyedévet 11, 8 milliárd Ft-os bevételi és 10 milliárd Ft-os kiadási
főösszeggel zárták. Az egyensúlyi költségvetés biztosított volt. Az időarányos pénzügyi
teljesítéshez képest elmaradást mutat, amelynek két fő oka van. Az egyik az, hogy még
hitelfelvételre nem került sor. A másik ok, hogy az uniós forrásból származó
pénzeszközöknél beállított támogatások „csöpögtetve érkeznek meg”, ahogyan a
lehívások történnek. Az önkormányzati szervek bevételei és az önkormányzati
feladatellátás saját bevételei 80% feletti teljesítést mutatnak. Az önkormányzat saját
bevételeinél az adóbevételek vonatkozásában az iparűzési adónál van elmaradás.
Emiatt szükségessé válik a többletbevételnek erre a bevételkiesésre való tartalékolása.
Nem lehet tudni még, hogy mennyi lesz a december 20-i adófeltöltés. Az elmaradás
oka, hogy jelentős összeget kellet vissza fizetni az előző évben befizetett
adóelőlegekből, ez több mint 200 millió Ft volt. Ez most duplázódik, mert a
szeptemberi adóelőlegnél 200 millió Ft-tal kevesebb adóelőleget kellett előírni.
Kiadási oldalon 69%-os a költségvetési szervek kiadása, ez a hivatalt is magában
foglalja. Az intézményeknél nagyobb problémák nem voltak, az előirányzaton belüli
gazdálkodást tudják teljesíteni év végéig. Felújításoknál az 56%-os teljesítés jónak
mondható. Beruházásoknál elindítottak valamennyi közbeszerzési eljárást.
Tartalékoknál 486 millió Ft szerepel. Hiteltörlesztésre és kamatra jelentős összeget
fizettek ki. Ebbe belejátszott az is, hogy a tőketörlesztésnél az adósságkonszolidáció
kapcsán 113 millió Ft-os támogatást kapott az önkormányzat a kisebb összegű
adósságkonszolidációra, így megemelkedett a tőketörlesztés kiadási lába. A
kamatbevétel és a helyi adók is jól alakultak. Az iparűzési adónál várható elmaradás.
Ezt év végéig le kell dolgozni azért, hogy az egyensúlyi költségvetés továbbra is
biztosított legyen.
Csákvári Antal
Megköszönte a kiegészítést. A város költségvetése rendben van. Lesznek elmaradt
adóbevételek, de lesznek, amelyek plusz bevételt hoznak a tervezetthez képest. Ilyen
az iparűzési adóbevétel. Nőtt az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma.
Bognár Ignác és Lakatos Oszkár bizottsági tagok megérkezetek, így a bizottság
létszáma 6 főre változott.
Bognár Ignác
Elnézést kért a késés miatt. Az általános és középiskolák megszűnésével összefüggő
kiadásoknál 85 millió Ft van tervezve és 68 millió Ft a teljesítés. Kérdése volt, hogy
várható-e még ezzel kapcsolatban kiadás? Összevetésként említette, hogy a
sportlétesítmények felújítására 6,6 millió Ft van és játszótérre 12 millió Ft. Ez
aránytalan. Kérdése volt, hogy más is lát-e ebben ellentmondást vagy ez így normális?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az intézmények áthúzódó kiadásainál nem biztos, hogy ez lesz a végső szám. Még
most is egyeztetések folynak a Kincstárral. A sportlétesítmények felújítása kapcsán
elmondta, hogy a tavalyi évben komoly összegben volt azbesztmentesítés a
sportcsarnokban. Az önkormányzat hozzájárult a Termálfürdő fejlesztéséhez. Vannak
a költségvetésben olyan pénzek, amelyek a sport célokat is szolgálják.
Bognár Ignác
A birkózó és a vívó csarnok felújítása is többször felmerült.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Dolgoznak azon, hogy a birkózó csarnokkal történjen valami. A rektorán pálya
hamarosan átadásra kerül, ez is szerepel az idei költségvetésben.
Csákvári Antal
Mekkora az összege ennek?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
15 millió Ft.
Csákvári Antal
Ez máris nem 6 millió Ft, ami a sporttal kapcsolatosan ebben az évben.
További kérdés, észrevétel nem lévén kérte, szavazzanak.
Döntési javaslat:
A bizottság támogatja Eger város 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi
beszámoló elfogadására Közgyűlés elé terjesztését, és az alábbi határozat
elfogadását:
Határozati javaslat:
A Közgyűlés a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és kiadások
év végéig várható prognózisa alapján az alábbi intézkedéseket hozza:
1. A takarékosság elvének és a gazdálkodás biztonságának a IV. negyedévben is
érvényesülnie kell. A tervezett előirányzaton belüli gazdálkodást a költségvetési
szervek és az önkormányzati feladatok költségvetésénél is biztosítani kell.
Felelős:

polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői

Határidő:

folyamatos

2. Az önkormányzati bevételek beszedésének az egyensúlyi költségvetés
biztosításában prioritást kell adni. A helyi adóbevételek valamennyi adóneménél
a hátralékok behajtása kiemelten kezelendő. Megkülönböztetett jelentősége van,
az iparűzési adó, a tervhez képest még hiányzó összege minimalizálásának. A
bevételi többleteket az iparűzési adó és a vagyoni bevételi kiesések pótlására kell
fordítani.
Felelős:

polgármester, jegyző

Határidő:

folyamatos

3. A költségvetési szervek kiemelt feladata - Polgármesteri Hivatalt is beleértve - a
nyertes pályázatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Nagy
figyelmet kell fordítani a pályázati pénzek elszámolására.

Felelős:

költségvetési szervek vezetői, polgármester, jegyző

Határidő:

folyamatos

A Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő
terjesztését.
121/2013. (XI.5.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság támogatja Eger város 2013. évi költségvetésének I-III.
negyedévi beszámoló elfogadására Közgyűlés elé terjesztését, és az alábbi határozat
elfogadását:
Határozati javaslat:
A Közgyűlés a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és kiadások
év végéig várható prognózisa alapján az alábbi intézkedéseket hozza:
1. A takarékosság elvének és a gazdálkodás biztonságának a IV. negyedévben is
érvényesülnie kell. A tervezett előirányzaton belüli gazdálkodást a költségvetési
szervek és az önkormányzati feladatok költségvetésénél is biztosítani kell.
Felelős:

polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői

Határidő:

folyamatos

2. Az önkormányzati bevételek beszedésének az egyensúlyi költségvetés
biztosításában prioritást kell adni. A helyi adóbevételek valamennyi adóneménél
a hátralékok behajtása kiemelten kezelendő. Megkülönböztetett jelentősége van,
az iparűzési adó, a tervhez képest még hiányzó összege minimalizálásának. A
bevételi többleteket az iparűzési adó és a vagyoni bevételi kiesések pótlására kell
fordítani.

Felelős:

polgármester, jegyző

Határidő:

folyamatos

3. A költségvetési szervek kiemelt feladata - Polgármesteri Hivatalt is beleértve - a
nyertes pályázatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Nagy
figyelmet kell fordítani a pályázati pénzek elszámolására.

Felelős:

költségvetési szervek vezetői, polgármester, jegyző

Határidő:

folyamatos

2. Előterjesztés Eger Város 2014. évi költségvetési koncepciójára.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Itt szintén Polgármester úr az előterjesztő, előadója Irodavezető asszony. Kérdése volt,
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Eddig november végéig kellett koncepciót készíteni, most már október 31-ig kell. A
központi költségvetés ugyanolyan jogcímeken biztosít forrásokat 2014-ben, mint 2013ban. Néhány plusz pénz található benne, például a helyi járatú tömegközlekedéshez van
kisebb összegű támogatás. Az összes érintett település számára 1,1 milliárd Ft. Az elosztási
rendszer is megváltozott, legfőképpen a beszámítás rendje. A beszámítás a
feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó technika, amely az iparűzési adóerő-képességet veszi
figyelembe. A tavalyi hivatali működési támogatáson és az egyes települési feladatok
támogatásán kívül a mostani költségvetési tervezet belevette a pénzbeli szociális
ellátásokat, illetve az egyéb településüzemeltetési normatívát. Gyakorlatilag ez azt jelenti,
hogy egy nagyobb rész kerülhet elvonásra, de mivel az adóerő-képesség csökkent a 2012.
évi bevallási adatok alapján és ezzel az adattal kalkulál a 2014-es törvénytervezet, úgy
látják, hogy nem lesz csökkenés ilyen vonatkozásban a központi támogatásnál. A
közművelődési normatíváknál hasonlóak a számok a tavalyihoz. A múzeum kap 2 millió
Ft-tal többet, a többi intézmény hasonló finanszírozást kap, mint 2013-ban. Kedvező
változás, hogy a bölcsődéknél nem a gondozási napok alapján lesz a finanszírozás, hanem
a bölcsődei gyerekek létszáma alapján. Annak a feltételnek kell még eleget tenni, hogy 10
napnál többet nem lehet hiányozni 1 hónapban. Amennyiben 10 napnál többet hiányzik,
akkor nem lehet a létszámban figyelembe venni az adott hónapban. A saját bevételeknél
az iparűzési adó miatt lényegesen kisebb bevétellel terveznek, az anyagban szereplő
számok még nem véglegesek. Az idegenforgalmi adó biztosan emelkedni fog. Az iparűzési
adónál óvatosnak kell lenni a következő évben, egyrészt a mostani visszafizetési
kötelezettség miatt. Másrészt, ha a Lenksystemnek megindul a működése Makláron,
akkor egy megosztott bevétele lesz a ZF-nek, így ebből kisebb arányú lesz a részesülés.
Eddig a ZF volt a legnagyobb adófizető a városban. 2014. január 1-től új számviteli
rendszer lesz, és tételes leltárt kell készíteni ismételten.
Csákvári Antal
Kérte, a határozati javaslat 4. pontja az alábbiak szerint kerüljön javításra: „A 2014. év
kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének, valamint az Egri Vár
rekonstrukciójának megvalósítása”
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Rendben.
Csákvári Antal
Dr. Stefán Zoltán bizottsági tag megérkezett.
A bizottság létszáma 7 főre változott.
Bognár Ignác
Az Egri Futball Clubnak a jövő évi költségvetés terhére is történt már kifizetés. Kérdése
volt, hogy ez hogyan fog megjelenni majd a költségvetésben?
Kérte, hogy a zárt ülés előtt 3 percben had olvasson fel egy levelet. Hozzá fordultak azok a
„számlázási vesztesek”, akik az Egri Futball Club Kft-nek szállítottak, mostak, stb.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A jövő évben annyival kevesebb jár.
Bognár Ignác
A levél tartalma az, hogy ha legközelebb adnak támogatást, akkor kerüljön feltételként
bele, hogy fizessék ki az egri vállalkozókat. Kérdése volt, hogy lehet-e ilyen feltétellel a
költségvetésben szerepeltetni? A 13 károsult valahogyan juthasson hozzá a pénzéhez. Van,
akinek 3,2 millió Ft és van, akinek párszázezer forinttal tartoznak. Ezek az egri
vállalkozók kérnék a bizottság illetve Közgyűlés segítségét.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Egyenlőre a Futball Club Kft. jövője is kérdéses. A költségvetésben nem tudnak ilyen
feltételeket tenni, de a megállapodásba bármit bele lehet tenni, ami alapján a konkrét
kifizetés történhet.
Csákvári Antal
Nem szerepel a napirendek között a Futball Club Kft. és a vállalkozók közötti
megállapodás. Lényeges volt, ami itt elhangzott, de legyen ennyi elég.
Bognár Ignác
Kérte, szavazza meg a bizottság, hogy felolvashatja-e a levelet.
Csákvári Antal
A bizottsági ülés után, mert ez most nem tárgya az ülésnek.
Bognár Ignác
Még a zárt ülés előtt és akkor a meghívott vendégek is hallhatják.
Csákvári Antal
Sokat nem kell hallani, mindenki tudja, hogy az előző tulajdonosok tartoznak a
vállalkozóknak.
Dr. Nagy Árpád
A labdarúgással és az ahhoz kapcsolódó kifizetésekkel kapcsolatban jó lenne
önvizsgálatot tartani, mert itt komoly pénzekről volt szó és gyakorlatilag lezáratlan
maradt. Úgy vélte, mindenki kíváncsi arra, hogy azok a pénzek, amelyek az
önkormányzattól kimentek milyenképpen hasznosultak.
Csákvári Antal
Ez a következő bizottsági ülésen lehet egy napirend. Alpolgármester úrral majd
egyeztetnek erről.
Dr. Nagy Árpád
Meg kellene nézni, hogy a jövőben milyenmódon lehet kiküszöbölni a problémákat és
megnézni azt, hogy ezek a pénzek a megfelelő technikák és szerződések mellett és
megfelelő célra kerüljenek felhasználásra.
Csákvári Antal
Ez jogos, oda kell figyelni. A következő bizottsági ülésen lesz majd előterjesztés és ezt
akkor megbeszélik. Kérte, most a jövő évi koncepcióról beszéljenek.

Kérdése volt, van-e valakinek kérdése még az előadóhoz?
Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte szavazzanak a határozati javaslatokról. A határozati
javaslatokról egyben szavaznak.

Döntési javaslat:
A bizottság támogatja Eger Város 2014. évi koncepciójára készült javaslat közgyűlés elé
terjesztését és az alábbi határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által benyújtott 2014. évi
költségvetési koncepciót elfogadja. A koncepció alapján a Közgyűlés a következő
irányelveket határozza meg a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásához:
1. A költségvetés készítése során kiemelt figyelemmel kell a működési
bevételeket és kiadásokat meghatározni, mivel működési hiány az Mötv.
előírása szerint nem tervezhető.
Felelős:

Polgármester és a Jegyző

Határidő: folyamatos

2

Nagy gondot kell fordítani a saját bevételek tervezésére, ezen belül
kiemelten kezelendő az adóbevételek és a vagyonértékesítés
előirányzatának körültekintő, a gazdasági és pénzügyi helyzethez
igazodó meghatározása.
Felelős:

Polgármester és a költségvetési szervek vezetői

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja
3.

A fejlesztési hitelfelvétel minimalizálására kell törekedni. Egyes
fejlesztési célú kötelezettségek esetében későbbi évekre történő
átütemezések történhetnek. A hitelfelvétel további évek költségvetésére
gyakorolt hatását a futamidő végéig - jogszabályi kötelezés alapján - be
kell mutatni.
Felelős:

Polgármester, Gazdasági Irodavezető

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

4.

A 2014. év kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének, az
Egri Vár rekonstrukciójának megvalósítása.

Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

5.

A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok forrásának ismeretében
kell a fejlesztéseket rangsorolni. Megkülönböztetett figyelmet kell
fordítani a nyertes EU–s pályázatok végrehajtására.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

6.

Az önkormányzati intézményeknél nullbázisú tervezés alapján kell
összeállítani a terveket, szigorú takarékosság figyelembevételével. A
kulturális intézményeknél programköltségvetéseket is készíteni kell. Az
EKVI költségvetésének összeállításánál nagy figyelmet kell fordítani az
oktatási
intézmények
működtetéséhez
szükséges
források
optimalizálására.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja
7.

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan ki kell dolgozni az Integrált
Területfejlesztési Stratégia és az országos Operatív Programok
ismeretében a város gazdaságfejlesztésére vonatkozó koncepciót annak
érdekében, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges források hosszú
távon biztosíthatók legyenek.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos, illetve az ITS anyagának elkészítéséig

8.

Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok
kialakítására, valamint készüljenek felmérések a 2014. évi költségvetés
összeállítása érdekében.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a döntési javaslatban
foglaltakat.

122/2013. (XI.5.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság támogatja Eger Város 2014. évi koncepciójára készült
javaslat közgyűlés elé terjesztését és az alábbi határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által benyújtott 2014. évi
költségvetési koncepciót elfogadja. A koncepció alapján a Közgyűlés a következő
irányelveket határozza meg a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásához:
1. A költségvetés készítése során kiemelt figyelemmel kell a működési
bevételeket és kiadásokat meghatározni, mivel működési hiány az Mötv.
előírása szerint nem tervezhető.
Felelős:

Polgármester és a Jegyző

Határidő: folyamatos

2.

Nagy gondot kell fordítani a saját bevételek tervezésére, ezen belül
kiemelten kezelendő az adóbevételek és a vagyonértékesítés
előirányzatának körültekintő, a gazdasági és pénzügyi helyzethez
igazodó meghatározása.
Felelős:

Polgármester és a költségvetési szervek vezetői

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja
3.

A fejlesztési hitelfelvétel minimalizálására kell törekedni. Egyes
fejlesztési célú kötelezettségek esetében későbbi évekre történő
átütemezések történhetnek. A hitelfelvétel további évek költségvetésére
gyakorolt hatását a futamidő végéig - jogszabályi kötelezés alapján - be
kell mutatni.
Felelős:

Polgármester, Gazdasági Irodavezető

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

4.

A 2014. év kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének, az
Egri Vár rekonstrukciójának megvalósítása.

Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

5.

A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok forrásának ismeretében
kell a fejlesztéseket rangsorolni. Megkülönböztetett figyelmet kell
fordítani a nyertes EU–s pályázatok végrehajtására.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

6.

Az önkormányzati intézményeknél nullbázisú tervezés alapján kell
összeállítani a terveket, szigorú takarékosság figyelembevételével. A
kulturális intézményeknél programköltségvetéseket is készíteni kell. Az
EKVI költségvetésének összeállításánál nagy figyelmet kell fordítani az
oktatási
intézmények
működtetéséhez
szükséges
források
optimalizálására.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

7.

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan ki kell dolgozni az Integrált
Területfejlesztési Stratégia és az országos Operatív Programok
ismeretében a város gazdaságfejlesztésére vonatkozó koncepciót annak
érdekében, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges források hosszú
távon biztosíthatók legyenek.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos, illetve az ITS anyagának elkészítéséig

8.

Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok
kialakítására, valamint készüljenek felmérések a 2014. évi költségvetés
összeállítása érdekében.
Felelős:

Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

3. Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Az előterjesztésben láthatóak az indokok, amiért szükséges az előirányzatok
módosítása.
Kérdés, észrevétel nem lévén kérte, szavazzanak. A határozati javaslatokról egyben
szavaznak.

Döntési javaslat:
Határozati javaslat:
1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám
szám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.874 E Ftos, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 455 E Ft-os, a
dologi kiadások 15.228 E Ft-os és a beruházási kiadások 5.154 E Ft-os emelését az
intézményi működési bevételek 22.191 E Ft-os, valamint a felhalmozási és
tőkejellegű bevételek 520 E Ft-os egyidejű emelésével. Elrendeli továbbá a
működési célú átvett pénzeszköz előirányzatának 155 E Ft-os csökkentését a
működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzat egyidejű
emelésével.
2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 15.980 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 4.314 E Ft-os, a dologi kiadások 5.024 E Ft-os, valamint a
beruházási kiadások 13.963 E Ft-os emelése az intézményi működési bevételek
39.281 E Ft-os egyidejű emelésével.
3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11.
alcímszám önként vállalt feladat) történjen meg a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 14.000 E Ft-os, valamint az intézményi működési bevétel 7.000
Ft-os emelése, az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának egyidejű 7.000 E Ft-os csökkentésével úgy, hogy 2014. márciusában
a tényleges bevételi és kiadási különbözet tételes elszámolásával a 2014. évi
előirányzatokat rendezni kell.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető
Határidő: 2013. december 31.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő elé terjesztését.
123/2013. (XI. 5.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozatok meghozatalát javasolja a
Közgyűlés számára.
Határozati javaslat:
1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2.
címszám szám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának
1.874 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
455 E Ft-os, a dologi kiadások 15.228 E Ft-os és a beruházási kiadások 5.154 E Ftos emelését az intézményi működési bevételek 22.191 E Ft-os, valamint a
felhalmozási és tőkejellegű bevételek 520 E Ft-os egyidejű emelésével. Elrendeli

továbbá a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatának 155 E Ft-os
csökkentését a működési célú támogatás államháztartáson belül előirányzat
egyidejű emelésével.
2. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3.
címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 15.980 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 4.314 E Ft-os, a dologi kiadások 5.024 E Ft-os, valamint a
beruházási kiadások 13.963 E Ft-os emelése az intézményi működési bevételek
39.281 E Ft-os egyidejű emelésével.
3. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az EKVI-nél (I. fejezet 1. címszám 11.
alcímszám önként vállalt feladat) történjen meg a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 14.000 E Ft-os, valamint az intézményi működési bevétel 7.000
Ft-os emelése, az V. fejezet 18. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámának egyidejű 7.000 E Ft-os csökkentésével úgy, hogy 2014. márciusában
a tényleges bevételi és kiadási különbözet tételes elszámolásával a 2014. évi
előirányzatokat rendezni kell.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető
Határidő: 2013. december 31.

4. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodákban pedagógus
munkakörben
dolgozók
bérfejlesztéséhez
kapcsolódó
előirányzat
módosításokról.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Palotai Zsuzsanna
Az óvodák végrehajtották a béremeléseket, összesítették és az előirányzatokat a
költségvetésen át kell vezetni.
Csákvári Antal
Örömteli, hogy több pénzt kaphattak a pedagógusok.
Nagyné Gátsik Andrea
Azok, akik 1-2 évvel nyugdíj előtt állnak az a probléma, hogy 2015. január 1-től
sorolhatóak föl az új előmeneteli rendszer szerint. Van olyan kolléga, aki szintén
nyugdíj előtt áll, de ez nem is vonatkozik rá. Dolgozott 40 évet és marad pedagógus 1ben.
Csákvári Antal
Ez mekkora összeget jelent?
Nagyné Gátsik Andrea
20-30 e Ft vagy több.

Martonné Adler Ildikó
Az óvodában is van egyetemi végzettségű, de nem fogják besorolni.
Nagyné Gátsik Andrea
A másoddiplomát sem ismerik el. A szakvizsga pedagógus 2-be sorolná, de ha nyugdíj
előtt áll, akkor rá nem vonatkozik a minősítési eljárás. Ettől függetlenül örülnek az
emelésnek. A dajkák és az óvodai segítők béremelése 2015-ben lesz.
Dr. Palotai Zsuzsanna
A béremelések anyagi kihatásit az állam teljes egészében nem finanszírozza. Ebből a
béremelésből nem részesültek a dajkák, segítők vagy konyhai, és egyéb dolgozók. A
kultúra, közművelődés és szociális területek sem. Az önkormányzat nehéz helyzetben
van, hogy ezeket orvosolja-e vagy egyensúlyozzon a feszültségek között, amelyek most
az egyes ágazatok között keletkeztek.
Csákvári Antal
A kormány dolgozik azon, hogy finomítások legyenek a pedagógus életpálya modellel
kapcsolatosan. Sokan sérelmezték, hogy az egyetemi végzettséget nem veszi
figyelembe.
Martonné Adler Ildikó
Figyelembe veszi.
Csákvári Antal
Úgy hallotta, hogy ezzel voltak problémák, de lehet, akkor a középiskolákra
vonatkozik.
Martonné Adler Ildikó
Ha egy általános iskolában tanító tanár rendelkezik egyetemi végzettséggel angolból és
tanítja is azt, akkor figyelembe veszi. Van lehetőség pedagógus 1-ből pedagógus 2-be
átkerülni, ha áprilisig feltölti a portfólióját. Nyugdíj előtt álló pedagógus is kérheti a
minősítést.
Nagyné Gátsik Andrea
A minimálbér 70%-át kell befizetni eljárási költségként.
Csákvári Antal
Ha valakinek van két végzettsége, például magyar-oroszból van egy egyetemi
diplomája, majd angolból szerzett végzettséget és azt tanítja, akkor ezt veszi
figyelembe.
Martonné Adler Ildikó
A rendszer csak azt veszi figyelembe, amit tanít.
Csákvári Antal
További kérdés, észrevétel nem lévén kérte, szavazzanak.
A határozati javaslatokról egyben szavaznak.

Döntési javaslat:
A Bizottságok javasolják Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok
elfogadását:
Határozati javaslatok:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Benedek
Elek Óvoda részére az óvodapedagógusok életpályamodell szerinti besorolásából eredő
16.736 e Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény 2013.
évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 13.178 e Ft, munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 3.558 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Ney
Ferenc Óvoda részére az óvodapedagógusok életpályamodell szerinti besorolásából
eredő 13.551 e Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény
2013. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 10.670 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 2.881 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a
Szivárvány Óvoda részére az óvodapedagógusok életpályamodell szerinti besorolásából
eredő 18.141 e Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény

2013. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 14.284 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 3.857 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséből biztosított óvodapedagógus
bértámogatásra érkező pótlólagos támogatások visszapótlásra kerüljenek az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének V/18 önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámra.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. december 31.

5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Benedek
Elek Óvoda részére 3 fő óvodapedagógus jubileumi jutalmának az óvodapedagógusok
életpályamodell szerinti besorolásából eredő 816 e Ft többletkiadása
pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény 2013. évi költségvetésébe az
alábbiak szerint: személyi juttatásra 643 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adóként 173 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
124/2013. (XI.5.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozatok elfogadását:
Határozati javaslatok:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Benedek
Elek Óvoda részére az óvodapedagógusok életpályamodell szerinti besorolásából eredő
16.736 e Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény 2013.
évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 13.178 e Ft, munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 3.558 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Ney
Ferenc Óvoda részére az óvodapedagógusok életpályamodell szerinti besorolásából
eredő 13.551 e Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény
2013. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 10.670 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 2.881 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a
Szivárvány Óvoda részére az óvodapedagógusok életpályamodell szerinti besorolásából
eredő 18.141 e Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény
2013. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 14.284 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 3.857 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséből biztosított óvodapedagógus
bértámogatásra érkező pótlólagos támogatások visszapótlásra kerüljenek az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének V/18 önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszámra.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. december 31.

5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Benedek
Elek Óvoda részére 3 fő óvodapedagógus jubileumi jutalmának az óvodapedagógusok
életpályamodell szerinti besorolásából eredő 816 e Ft többletkiadása
pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény 2013. évi költségvetésébe az
alábbiak szerint: személyi juttatásra 643 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adóként 173 e Ft
Fedezete: az Önkormányzat 2013. évi költségvetése V/18 önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője

Határidő:

2013. november 28.

5. Előterjesztés intézményvezetői pályázat véleményezésére.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Ez az anyag bizottsági hatáskörbe tartozik. Előterjesztője dr. Palotai Zsuzsanna.
Kérdése volt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Palotai Zsuzsanna
A gyakorlatnak megfelelően, ez bizottsági hatáskör, illetve a határidőtől függően a
polgármester tehetne javaslatot. Most még belefértek a határidőbe. Javasolják, hogy a
vélemény pozitív legyen.
Csákvári Antal
Balázsné Csuha Mária érdemes arra mind szakmailag és emberileg is, hogy őt
javasolják.
További kérdés, észrevétel nem lévén, kérte szavazzanak.
Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Emberi Erőforrás Bizottsága
támogatja a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői feladatainak
ellátására, Balázsné Csuha Mária az intézmény jelenlegi megbízott vezetőjének 5 évre
történő intézményvezetői megbízását. Felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. november 6.
Az Emberi Erőforrás Bizottság 7 igen szavazatta, egyhangúlag elfogadta a
határozati javaslatban foglaltakat.
125/2013. (XI.5.) EEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Emberi Erőforrás Bizottsága
támogatja a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői feladatainak
ellátására, Balázsné Csuha Mária az intézmény jelenlegi megbízott vezetőjének 5 évre
történő intézményvezetői megbízását. Felhatalmazza a polgármestert az
önkormányzati vélemény aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási iroda

Határidő: 2013. november 6.

6. Előterjesztés önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog
biztosítására.
(az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Csákvári Antal
Kiegészítés, kérdés nem érkezett az anyaghoz. Kérte a bizottsági tagokat szavazzanak.
Döntési javaslat:
A bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a Közgyűlés számára:
Határozati javaslat:
I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Eger, Balassi u. 2. fszt. 1. szám
alatt lévő lakásra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosít az Eger-Eszterházy
Szabadidő és Sportegyesület részére a következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. december 01. napjától 2018. november
30. napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb az Eger-Eszterházy Szabadidő
és Sportegyesülettel fennálló jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1)
bek. a) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa)
mértékével,
4. A bérleti szerződés létrejöttének feltétele közjegyzői okirat megkötése, s a
költségek megfizetése,
5. Az óvadék megfizetése alól mentesül a bérlő.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. december 31.

II. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Eger, Pozsonyi u. 16/B. fszt. 4.
szám alatti, 37 m2 alapterületű, 1 szoba + hálófülkés, összkomfortos lakásra vonatkozó
bérlőkijelölési jog biztosításáról, a következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. december 01. napjától 2018. november
30. napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1)
bek. a) pontja, és a 43. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér
(540 Ft/m2/hó + 10 % + Áfa) mértékével.
4. A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. december 31.

III. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Eger, Mátyás király u. 55. fszt. 1.
szám alatti 2 szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog
biztosításáról, a következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. szeptember 01. napjától 2018. augusztus
31. napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama 1 év, de legfeljebb a Klebersberg
Intézményfenntartó Központtal fennálló alkalmazási jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1)
bek. a) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa)
mértékével.
4. A bérlő az óvadék, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásával járó
költségek megfizetése alól mentesül.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. december 31.

A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
126/2013. (XI.5.) EEB döntés
Az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a Közgyűlés
számára:
Határozati javaslat:
I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Eger, Balassi u. 2. fszt. 1. szám
alatt lévő lakásra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosít az Eger-Eszterházy
Szabadidő és Sportegyesület részére a következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. december 01. napjától 2018. november
30. napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb az Eger-Eszterházy Szabadidő
és Sportegyesülettel fennálló jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1)
bek. a) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa)
mértékével,
4. A bérleti szerződés létrejöttének feltétele közjegyzői okirat megkötése, s a
költségek megfizetése,
5. Az óvadék megfizetése alól mentesül a bérlő.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. december 31.

II. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Eger, Pozsonyi u. 16/B. fszt. 4.
szám alatti, 37 m2 alapterületű, 1 szoba + hálófülkés, összkomfortos lakásra vonatkozó
bérlőkijelölési jog biztosításáról, a következő feltételekkel:

1.

A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. december 01. napjától 2018.
november 30. napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1)
bek. a) pontja, és a 43. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér
(540 Ft/m2/hó + 10 % + Áfa) mértékével.
4. A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. december 31.

III. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Eger, Mátyás király u. 55. fszt. 1.
szám alatti 2 szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog
biztosításáról, a következő feltételekkel:
1. A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. szeptember 01. napjától 2018. augusztus
31. napjáig biztosított.
2. A bérleti jogviszony időtartama 1 év, de legfeljebb a Klebersberg
Intézményfenntartó Központtal fennálló alkalmazási jogviszony időtartama.
3. A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1)
bek. a) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa)
mértékével.
4. A bérlő az óvadék, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásával járó
költségek megfizetése alól mentesül.

Felelős:

a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő:

2013. december 31.

Csákvári Antal
Zárt ülést rendelt el.

k. m. f.

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

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

1. napirend

Javaslat
Eger Város 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására
Tisztelt Közgyűlés!
Az államháztartási törvény 87. § (1) bekezdése alapján elkészült Eger Megyei Jogú
Város költségvetésének I-III. negyedévi és az év végéig várható teljesítéséről szóló
tájékoztatás.
Az önkormányzati I-III. negyedéves beszámoló magában foglalja a 2013. költségvetési
év első kilenc hónapja gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez
szükséges mellékleteket, kimutatásokat, ábrákat. A teljes anyagot a bizottsági
szakaszban papír alapon postázzuk.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati beszámolóhoz kapcsolódó
táblázatok, mellékletek, kimutatások, ábrák, valamint a szöveges értékelés alapján
vitassa meg a 2013. I-III. negyedéves zárással és az év végi prognózissal összefüggésben
készített anyagot és azt fogadja el.

Eger, 2013. október 30.

Habis László sk.
polgármester

2. napirend

JAVASLAT
Eger Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Közgyűlés!
A törvényi előírások, valamint a városi Közgyűlés által elfogadott rendeletek, határozatok
alapján elkészült Eger Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetési koncepciója.

Az államháztartási törvény 24. § (1) és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31) sz.
kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján mellékelten megküldjük Eger város 2014.
évi költségvetési koncepcióját.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a koncepcióban foglaltakat tárgyalja meg és fogadja
el a határozati javaslatban foglaltakat.

Eger, 2013. október 31.

Habis László sk.
Polgármester

3. napirend

Előterjesztés
az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 2013. évi előirányzatait
változtatni szükséges az alábbiak miatt:
A Bródy Sándor Könyvtár kérte saját működési töblet-bevételének (Vándorgyűlés, ÁFA
visszatérülés) 22.191 E Ft-os, és a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 520 E Ft-os
előirányzatosítását. A többletbevételeket 1.874 E Ft értékben megbízási díjakra
(Vándorgyűlés és egyéb célfeladatok), 455 E Ft-értékben annak járulékaira, 15.228 E Ft
értékben dologi kiadásokra (Vándorgyűlés közvetített szolgáltatásai, eszközjavítások,
folyóirat-köttetés, kéményjavítás), és 5.154 E Ft-ot beruházási kiadásokra
(számítástechnikai eszközfejlesztés, gépjárműbeszerzés, klímaberendezés vásárlása)
szeretné fordítani. Kérte továbbá (NAV-től beérkezett) 1%-os SZJA bevétel miatt a
„Működési célú támogatás államháztartáson belül” kiemelt előirányzat 155 E Ft-tal
történő emelését.
A Dobó István Vármúzeum bevételei jelentős többletet mutatnak, többek között a
városi nagyrendezvények (Borfesztivál, Kaláka Fesztivál, Gárdonyi Irodalmi Fesztivál,
Végvári Vigasságok) miatt. A többletbevétel összege 39.281 E Ft, ebből 15.980 E Ft-ot
személyi juttatásokra (rendezvények megvalósításában résztvevők díjazása), és annak
járulékaira (4.314 E Ft-ot), 5.024 E Ft-ot dologi kiadásokra (karbantartás, munkaruha,
honlap-készítés, bútorcsere stb.), továbbá 13.963 E Ft-ot beruházási kiadásokra
(tetőcsere, tűzvédelem kiépítése, informatikai eszközök beszerzése, számítástechnikai
fejlesztés) szeretnének fordítani. Kéri az intézmény a fenti előirányzatok emelését.
Az EKVI által várhatóan november közepétől üzemeltetendő műjégpálya dologi
kiadásainak összege előreláthatóan 14.000 E Ft. Az üzemeltetéssel kapcsolatban 7.000
E Ft bevétel realizálható, a bevétellel nem fedezett kiadás 2013-as évet érintően 7.000 E
Ft.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.
Eger, 2013. október 28.

Habis László sk.
Polgármester

4. napirend

…… napirendi pont

Előterjesztés
az önkormányzati fenntartású óvodákban pedagógus munkakörben dolgozók
bérfejlesztéséhez kapcsolódó előirányzat módosításokról

Tisztelt Közgyűlés!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet alapján az
óvodák 2013. szeptember 1-jei hatállyal végrehajtották a pedagógus munkakörben dolgozók
kinevezés módosítását, a pedagógusok Nkt. 97.§ (20) bekezdése és 7. melléklete szerinti
fizetési kategóriákba sorolását.
A Benedek Elek Óvoda, a Ney Ferenc Óvoda és a Szivárvány Óvoda vonatkozásában az alábbi
táblázat részletezi a besorolások pénzügyi kihatásait.
A pedagógusok havi bérének alakulása 2013. szeptember 1.-től (1 hónapra)

Kjt. szerinti
besorolás

Benedek Elek
Óvoda

Nkt. szerinti
besorolást
követően

Bruttó bér
változása

Munkaadókat terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási adó

Összes
többletkiadás
(1 hónap)

10.986.400
Ft

15.379.100 Ft

+ 4.392.700
Ft

+ 1.186.029
Ft

5.578.729 Ft

Ney Ferenc
Óvoda

8.473.000 Ft

12.029.700 Ft

+ 3.556.700
Ft

+ 960.309 Ft

4.517.009 Ft

Szivárvány
Óvoda

10.161.858 Ft

14.923.300 Ft

+ 4.761.442
Ft

+ 1.285.589
Ft

6.047.031 Ft

Összesen

29.621.258
Ft

42.332.100 Ft

+ 12.710.842
Ft

+ 3.431.927
Ft

16.142.769 Ft

3 hónapra, összesen 48.428.307 Ft előirányzat biztosítása szükséges bér intézményi
fedezetére.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklet II.1.
pontjában szerepel az óvodapedagógusok bértámogatása. Az Önkormányzat igénylése alapján
a 2013. évben 4 hónapra (szeptembertől- decemberig) igényelt bértámogatásban az
óvodapedagógusok elismert létszáma: 161 fő.
A 2013. szeptembertől bevezetésre került életpályamodell rendelkezéseinek hatálya az
óvodapedagógusokra is kiterjedt, így számukra a törvény alapján meghatározott bérek
kifizetése érdekében a fenntartó önkormányzat részére pótlólagos támogatás megállapítása
indokolt, melynek háromhavi összege 263.100 Ft/fő. E támogatást három egyenlő részletben az
október havi nettósítástól kezdődően kapja meg az önkormányzat.
Ezek alapján az Önkormányzat részére a központi költségvetésből 3 hónapra a
számított támogatási összeg 42.359.100 Ft.
Az önkormányzatnak tehát 6.069 e Ft számított pénzügyi fedezetet kell pótlólagosan
biztosítania, mivel az állami támogatás nem fedezi teljes mértékben a bérfejlesztés
költségeit.
A Benedek Elek Óvodában 3 fő pedagógus 2013. szeptember 1. után válik jogosulttá
jubileumi jutalomra. A jutalom alapja emelkedett a pedagógus béremelés miatt, ezért
az óvoda részére 816 e Ft pénzügyi fedezet biztosítása szükséges.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztésben, valamint a határozati javaslatban rögzítettek
támogatására és elfogadására.

Eger, 2013. október 18.

Habis László s.k.
polgármester

5. napirend

12129-10/2013
… napirend
Előterjesztés
intézményvezetői pályázat véleményezéséről
Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdésének értelmében
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény vezetőjét az
intézményt működtető települési önkormányzat véleményének kikérésével az
oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az Nkt. 83.§ -a szabályozása szerint a
köznevelési intézmény fenntartója az intézmény vezetőjének megbízásával és
megbízásának visszavonásával összefüggő döntése előtt beszerzi a működtető
önkormányzat véleményét.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete (a továbbiakban
fenntartó) a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói álláshelyének betöltése
vonatkozásában kérte meg Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának véleményét a
folyamatban lévő főigazgatói pályázatról.
Pályázó: Balázsné Csuha Mária, az intézmény jelenleg megbízott intézményvezetője
A pályázat szakmai és vezetési programját a fenntartó megküldte önkormányzatunkhoz,
melyek a Humán Szolgáltatási Irodán megtekinthetők.
A fenntartó tájékoztatása szerint a pályázathoz benyújtott dokumentumok a
jogszabályban előírtaknak megfelelnek.
Javasoljuk, hogy a Bizottság támogassa Balázsné Csuha Mária megbízott vezető 5 éves
intézményvezetői megbízását és hatalmazza fel a polgármestert - ezzel a tartalommal az önkormányzati vélemény aláírására.
Kérem, a Tisztelt Bizottságot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a döntési
javaslatban foglaltakat elfogadni.
Eger, 2013. október 28.

Dr. Palotai Zsuzsanna s.k.
irodavezető

6. napirend

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására

Tisztelt Közgyűlés!
Az Eger-Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület 2013. augusztusában két lakás (Eger,
Mátyás király u. 51. III/10., Eger, Balassi B. u. 2, fszt. 1.) vonatkozásában lemondott
bérlőkijelölési jogáról, melyet a Közgyűlés 555/2013. (IX. 26.) határozatával elfogadott.
Jelenleg a Sportegyesület nem rendelkezik önkormányzati bérlakásra bérlőkijelölési
joggal. A vezetés újra azzal a kérelemmel fordul az Önkormányzathoz, hogy a vele időközben - szerződéses jogviszonyba kerülő, amatőr sportoló lakhatásának
megoldásában nyújtson segítséget.
Erre 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. §-ai alapján van lehetőség.
Eszerint a Közgyűlés döntése alapján városi közérdekű, 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, Balassi u. 2. fszt. 1. szám alatt lévő 1 szobás, 44 m2
alapterületű, komfortos lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog újbóli biztosításáról az
Eger-Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület részére a következő feltételekkel:
A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. december 01. napjától 2018. november 30.
napjáig biztosított.
A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb az Eger-Eszterházy Szabadidő és
Sportegyesülettel fennálló jogviszony időtartama.
A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek.
a) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa) mértékével,
A bérleti szerződés létrejöttének feltétele közjegyzői okirat megkötése, s a költségek
megfizetése,
Az óvadék megfizetése alól mentesül a bérlő.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot az Eger, Cifrakapu u. 35. I/3. szám alatti
lakásra vonatkozóan - a 482/2004. (IX. 23.) közgyűlési határozat alapján 2022. naptári
év végéig - bérlőkijelölési jog illeti meg. A lakás 2013. szeptember 19. napján
megüresedett. A rendőrség vezetője úgy nyilatkozott, hogy a lakásra vonatkozó
bérlőkijelölési jogáról lemond azzal a feltétellel, hogy hasonló alapterületű, a Pozsonyi
úton lévő költségelvű lakást kér cserébe. Felajánlottuk részükre - a szintén csere
folytán megüresedő - Eger, Pozsonyi u. 16/B. fszt. 4. szám alatti, 37 m2 alapterületű, 1
szoba + hálófülkés, összkomfortos lakást, melyet elfogadnak.

A fent hivatkozott rendelet alapján lehetőség van a kérelem teljesítésére, így javaslom,
hogy a Közgyűlés döntsön az Eger, Pozsonyi u. 16/B. fszt. 4. szám alatti, 37 m2
alapterületű, 1 szoba + hálófülkés, összkomfortos lakásra vonatkozó bérlőkijelölési jog
biztosításáról, a következő feltételekkel:

A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. december 01. napjától 2018. november 30.
napjáig biztosított.
A bérleti jogviszony időtartama öt év, de legfeljebb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánysággal fennálló jogviszony időtartama.
A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek.
a) pontja, és a 43. § (1) bek. c) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540
Ft/m2/hó + 10 % + Áfa) mértékével.
A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés közjegyzői
okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.

A Dobó István Gimnázium – a lakásóvodák megszüntetését követően – a 144/1991. (X.
08.) közgyűlési határozat alapján a középfokú nyelvi képzés feltételeinek elősegítésére
az Eger, Mátyás király u. 55. fszt. 1. szám alatti lakásra vonatkozóan 1993. október 01.
napjától rendelkezik bérlőkijelölési joggal. A lakás évente hosszabbított bérleti
szerződés alapján a Gimnázium alkalmazásában álló személy részére került
hasznosításra, költségelvű lakbér megfizetése mellett. A bérleti jogviszony ezév
augusztus 31. napján lejárt. Ezt követően hosszabbítás, szerződéskötés nem történt,
hiszen a Dobó István Gimnázium 2013. január 01. napjától, mint önálló jogi személy
megszűnt. Jogutódja a fenti időponttól a Klebersberg Intézményfenntartó Központ,
mely intézmény jogosult a szerződések megkötésére. A Klebersberg
Intézményfenntartó Központ vezetője az Eger, Mátyás király u. 55. fszt. 1. szám alatti
lakásra vonatkozóan a jövőben is kéri a bérlőkijelölési jog biztosítását a dobó
gimnáziumban dolgozó nyelvi lektor számára.
A fent hivatkozott rendelet alapján javaslom, hogy a Közgyűlés döntsön az Eger,
Mátyás király u. 55. fszt. 1. szám alatti 2 szoba, 54 m2 alapterületű, komfortos lakásra
vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról, a következő feltételekkel:

A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2013. szeptember 01. napjától 2018. augusztus 31.
napjáig biztosított.
A bérleti jogviszony időtartama 1 év, de legfeljebb a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtal fennálló alkalmazási jogviszony időtartama.
A lakbér mértéke megegyezik a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 39. §. (1) bek.
a) pontja alapján meghatározott költségelvű lakbér (540 Ft/m2/hó + Áfa) mértékével.

A bérlő az óvadék, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásával járó
költségek megfizetése alól mentesül.
Kérem a Közgyűlést, a bérlőkijelölési jogok fenti feltételekkel történő biztosításához
járuljon hozzá.

Eger, 2013. október 29.

Habis László sk.

