JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. április 20án megtartott rendkívüli ü l é s é r ő l.

Jelen vannak:

Bátori István János, Bognár Ignác, Csákvári Antal, Császár Zoltán,
Gál Judit, Habis László, Komlósi Csaba, Kovács - Csatlós Tamás,
Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Mirkóczki Zita, Orosz
Lászlóné, Rázsi Botond, Dr. Stefán Zoltán, Szucsik György, Tóth
István

Tanácskozási joggal:

Herman István
alpolgármester
Dr. Bánhidy Péter
aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Bakosné Farkas Krisztina

Tisztelettel köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat.
Kéri Képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával jelentkezzenek be.
Megállapítja, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 16 fő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Köszönti Boncz László urat az Egri Járási Hivatal vezetőjét.
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy Alapokmány 9. § (2) bekezdése értelmében a
rendkívüli ülésen nem lehet napirend előtti, napirend utáni felszólalással és
interpellációval élni.
Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pont anyagát írásban megkapták.
Bejelenti, hogy Martonné Adler Ildikó alpolgármester asszony sürgősségi indítványt
nyújtott be:
„Előterjesztés a Szentmarjay Ferenc Stadion műanyag székekkel való ellátására”
címmel.
Kéri, hogy szavazzanak a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról.
Szavazás: 16 igen szavazattal elfogadták.
Javasolja, hogy a sürgősségi indítványt az 1-es napirendi pontot követően tárgyalja meg a
testület.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Amennyiben, nincs, szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatát.
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Szavazás: 16 igen szavazat mellett a napirendet elfogadták.

Polgármester úr átadja az ülés vezetését Alpolgármester Asszonynak.
1./ Előterjesztés a GINOP-2.1.5-15 „Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)”
elnevezésű pályázati felhíváshoz kapcsolódó önkormányzati együttműködésről
(egyszerű szavazattöbbség)
Előadó:

Habis László
polgármester

Meghívott: Sedon Gabriella ügyvezetőigazgató
Farkas Zoltán kuratóriumi elnök
Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
Pelech Dávid vezérigazgató
InnoSeed Üzleti Inkubátor Zrt.
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Habis László
A közgyűlés az elmúlt évben hozott egy olyan döntést, mely szerint egy startup
mentorálási programot indítanak el. Az ezzel kapcsolatos megállapodást kb. egy évvel
ezelőtt kötötték a Heves Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal. Elindult a program
végrehajtása. Egy erről szóló tájékoztató anyagot az elmúlt közgyűlésen tárgyalt meg a
testület. Ebben a tájékoztató anyagban Alpolgármester asszonnyal közösen jelezték, hogy
egyfajta pozitív folytatása várható ennek a témának, annak érdekében, hogy a program
folytatódjék s egy intenzívebb szakaszba léphessen. Ez annak köszönhető, hogy a
gazdaságfejlesztési és innovációs opereatív program keretében több olyan pályázati
lehetőség nyílik, amely bizonyos értelemben a kezdővállalkozásokat az ötlettel, innovációs
készséggel rendelkező vállalkozókat segítheti. Fontos gazdaságpolitikai cél, hogy ez a
szektor is fejlődjék, s egyfajta egészséges piramis alakuljon ki a gazdaság szerkezetében.
Egy különös területe a gazdaságfejlesztésnek a startup vállalkozások mentorálása,
támogatása. A Kormány kiírta az erre vonatkozó pályázatot.
Ahhoz, hogy a pályázat beadható legyen és pozitív elbírálást kapjon, fontos, hogy a
közgyűlés egyfajta támogató nyilatkozatot tegyen, s ezt határozatba foglalja. A cél az,
hogy a pályázat beadása az első napon történjen meg.
Fontos, hogy a Széchenyi tőkealap álljon a program mögé, mely a hazai kockázati piac
legaktívabb szereplője, s a térségben azt célozta meg, hogy Heves és Nógrád megyére
fókuszál egri központtal. A Széchenyi tőkealap az Nemzetgazdasági Minisztérium
gazdasági vállalkozása. Személyesen tárgyaltak, Csuhaj V. Imre vezérigazgató úrral, s
jelezte, hogy országosan három székhellyel három pályázatot kívánnak majd támogatni.
Számukra az egri székhely és az egri kezdeményezés a lényeges. Az anyagban szerepel,
hogy jelentős tőkejuttatásra van lehetőség, hiszen a program azzal számol, hogy a 300
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milliós pályázati összegből 240 mft vissza nem térítendő támogatás és 60 mft
tőkebefektetésként jelenne meg.
Ebben az ügyben nem anyagi eszközökkel terveznek szerepet vállalni, hanem
együttműködéssel a pályázó gesztor irányába, a Széchényi tőkealap irányába, s a Heves
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irányába, illetve az Eszterházy Károly
Főiskolával. Egyeztetve rektor úrral a kérdésben, fantáziát látnak abban, hogy a
tudásközpontok tudományos eredményei adott esetben egyfajta kiindulási pontot
jelenthessenek egri vagy térségi irányultságú startup, spinoff vállalkozások
szempontjából.
Kéri a képviselőtestületet, hogy a támogató nyilatkozat kiadását tartalmazó határozati
javaslatot fogadja el.
Farkas Zoltán
Örömére szolgál, hogy Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részt tudnak venni ebben a
projektben. A pályázati kiírás szabta meg azt a szervezeti keretet, amiben most
összefogtak. A korábbi beszámolójukban még csak sejtetni tudták ezt a tovább lépési
lehetőséget, most pedig már a pályázat készül és a pályázat benyújtásra kerül. Elmúlt hét
pénteken megjelent egy kormányhatározat, amelyben a pályázati menetrendben lévő
pályázati kiírások egy jelentős része előre került április-május hónapokra. Ez azt jelenti,
hogy további pályázati lehetőségek jelennek majd meg. Például inkubátorház fejlesztése.
További vállalkozásfejlesztési pályázatok megjelenése is várható, mely a térség fejlődését
szolgálja, s ebben partnerként állnak rendelkezésre.
Martonné Adler Ildikó
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a GINOP-2.1.5-15
„Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” elnevezésű pályázati felhívás
alapján történő együttműködést az InnoSeed Üzleti Inkubátor Zrt.-vel az általa Eger
Megyei Jogú Városban megvalósítandó üzleti inkubátorhoz kapcsolódóan, a Támogatói
Nyilatkozatban rögzített tartalom szerint.
A Közgyűlés a pályázat megvalósításához és az InnoSeed Üzleti Inkubátor Zrt.
működéséhez anyagi hozzájárulást nem biztosít.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogató Nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Határidő: 2016. április 25.
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Szavazás: 16 igen szavazat mellett elfogadták.
153/2016.(IV.20.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a GINOP-2.1.5-15
„Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” elnevezésű pályázati felhívás
alapján történő együttműködést az InnoSeed Üzleti Inkubátor Zrt.-vel az általa Eger
Megyei Jogú Városban megvalósítandó üzleti inkubátorhoz kapcsolódóan, a Támogatói
Nyilatkozatban rögzített tartalom szerint.
A Közgyűlés a pályázat megvalósításához és az InnoSeed Üzleti Inkubátor Zrt.
működéséhez anyagi hozzájárulást nem biztosít.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Támogató Nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Határidő: 2016. április 25.

Alpolgármester asszony visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

Sürgősségi indítvány:
1./ Előterjesztés a Szentmarjay Tibor Stadion műanyag székekkel való ellátására
Előadó: Martonné Adler Ildikó
alpolgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Martonné Adler Ildikó
A Puskás Ferenc Stadion felújítási munkálatai egy hónappal ezelőtt elkezdődtek. A még
használatban levő székeket kiszerelték és felajánlották ezek használatát az
önkormányzatok számára térítésmentesen. Az MLSZ is megerősítette, hogy a székek
használhatók és beépíthetők más stadionokba. A tulajdonba adást a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium iránymutatása alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. intézi.
Különféle feltételek teljesítése szükséges. Meg kellett határozni, hogy hol és mire szeretnék
felhasználni, s gondoskodni kell az elszállításról, illetve a tárolásról addig, amíg
felhasználásra nem kerül, s öt évig ezek a székek nem idegeníthetők el. A Sportcentrum SE
jelezte, hogy a szállításról és a tárolásról a felhasználásig gondoskodik.
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Kéri, hogy a stadion szépítése, fejlesztése érdekében támogassák az előterjesztést.
Császár Zoltán
Az ajándékot el kell fogadni, hiszen nem egy olcsó dologról van szó. Szeretné, ha ez a
kettőezer ülőhely egyszer meg is telne. Bízik benne, hogy az egri futball csapat el jut majd
arra a szintre, hogy a stadion egyszer meg fog telni, s a székeknek lesznek sportszerető,
élményt látó gazdái.
Martonné Adler Ildikó
Valóban csekély érdeklődés mutatkozik a futballmérkőzéseken. A Szentmarjay stadion
felújítása április végén és május elején el fog kezdődni az atlétikai beruházással. Ez által
alkalmassá teszik a Szentmarjay stadiont arra, hogy országos esetleg bizonyos
számokban akár nemzetközi versenyek lebonyolítására is legyen lehetőség. A stadion nem
csak a futball célt fogja szolgálni, hanem az atlétikai célokat is. Reméli, hogy a futball is el
fog indulni egy pozitív irányba. Ebben az önkormányzat dolga az, hogy az utánpótlást
támogatják és megpróbálják jó kezekben tartani és a feltételeket biztosítani a számukra.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
lévő 2000 db, a Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.) pontjában meghatározott sport
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az egri Szentmarjay
Tibor Stadion lelátóján további ülőhelyek biztosításának céljára kívánja
felhasználni.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését és az átvételtől számított 5 évig fennálló
elidegenítési tilalom megtartását. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minősül és az MNV. Zrt-vel szemben nem
rendelkezik lejárt tartozással.
4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
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5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
dr. Bánhidy Péter aljegyző
Jogi és Hatósági Iroda vezetője
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2016.május 31.

Szavazás: 16 igen szavazat mellett elfogadták.
154/2016.(IV.20.) közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában
lévő 2000 db, a Puskás Ferenc Stadion lelátóiról eltávolítandó ülőhelyek ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15.) pontjában meghatározott sport
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az egri Szentmarjay
Tibor Stadion lelátóján további ülőhelyek biztosításának céljára kívánja
felhasználni.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését és az átvételtől számított 5 évig fennálló
elidegenítési tilalom megtartását. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
köztartozásmentes adózónak minősül és az MNV. Zrt-vel szemben nem
rendelkezik lejárt tartozással.
4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
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5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
dr. Bánhidy Péter aljegyző
Jogi és Hatósági Iroda vezetője
dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2016.május 31.

Habis László
Az ütemezett napirendek végére érve, zárt ülést rendel el.
Bejelenti, hogy legközelebb 2016. április 28-án 9.00 órakor tartanak közgyűlést.

K.m.f.

Habis László
polgármester

Dr. Bánhidy Péter
aljegyző
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1./ napirend
ELŐTERJESZTÉS

a GINOP-2.1.5-15 „Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)”
elnevezésű pályázati felhíváshoz kapcsolódó önkormányzati együttműködésről

Tisztelt Közgyűlés!

Magyarország Kormánya felhívást jelentetett meg az innovatív, nagy növekedési
potenciállal rendelkező vállalkozások magvető tőkével, vissza nem térítendő támogatással
és üzleti mentorálással történő támogatására a GINOP-2.1.5-15 „Innovációs ökoszisztéma
építése (startup és spinoff)” elnevezésű pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás)
keretében.
A Felhívás célja, hogy az ötlet fázistól, a validáción és prototípusfejlesztésen át támogassa
az innovatív startup vállalkozásokat a piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell
kialakításában, valamint a befektetésre való alkalmasság elérésében.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5
milliárd Ft. A Felhívás eredményeképpen országosan összesen 8-10 inkubátor cég kerülhet
az NKFIH és az NGM által kiválasztásra, amely inkubátorok feladata, hogy a pályázattal
elnyert vissza nem térítendő támogatást és saját forrásaikat az általuk kiválasztott kezdő
vállalkozások fejlesztésére fordítsák. Az inkubátorok pénzügyi források rendelkezésre
bocsátásán túlmenően infrastruktúrát, üzleti mentorálást és piaci kapcsolatrendszert
biztosítanak az inkubált vállalkozások részére.
A támogatást igénylők köre: Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság;
jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság; korlátolt felelősségű
társaság (amennyiben rendelkezik minimum 5 millió Ft törzstőkével).
A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van
lehetőség, a benyújtás 2016. április 25-től 2018. április 25-ig lehetséges.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I. Első Projekt Elem keretében
(az alábbi tevékenységek startup részére történő nyújtásáért az inkubátor a startuptól
ellenszolgáltatást nem kérhet):
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1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenység

a) startup kiválasztási folyamat kidolgozása,
b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és a befektetői döntés
meghozatala
c) inkubációs megállapodás megkötése,
d) a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, üzletfejlesztéshez és piacra
jutáshoz szükséges támogatási összeg kifizetése,
e) megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon
követése,
f) a projektmegvalósítás dokumentálása,
g) jelentéstétel az Irányító Hatóság felé.

2) Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység

a) Technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi
tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása,
b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való
részvétel (pl.: konferencia, kurzus, vásár),
c) startup rendezvények szervezése,
d) általános technológiai háttér kialakítása, (kizárólag olyan eszközök/szoftverek
melyek minden start-up számára elérhetők)
 speciális műszerek, eszközök, laborfelszerelések vásárlása/bérlése,
 inkubációs tevékenységhez kapcsolódó szoftverek; immateriális javak
beszerzése.
e) Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
igénybevétele a következő területeken: jog, könyvelés, adózás, innovációmenedzsment, pénzügy, közbeszerzés
f) Kötelező nyilvánosság biztosítása
g) Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommunikációs tevékenységek
Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 1) pontban
meghatározott tevékenységet és 2) pontban meghatározottakból legalább három
tevékenységelemet.

II. Második Projekt Elem keretében:
1) Címzettek (startup-ok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

10
a) MVP41 és prototípusfejlesztés, validáció
b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl.:
konferencia, vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek
megszerzése)
c) marketing és megjelenés
d) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele
e) nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység
Első Projekt Elem esetén az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projekteket bírálják
el:
• 2016. július 29.
• 2016. október 24.
• 2017. május 29.
• 2017. október 9.
• 2018. április 25.
Az InnoSeed Üzleti Inkubátor Zrt. (továbbiakban: Inkubátor) indulni kíván a pályázaton,
amelyhez Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a támogatását kéri pályázata
sikerének növelése céljából. Az Inkubátor által vázolt üzleti és együttműködési koncepciót
az 1. melléklet tartalmazza, amelyből az alábbiakat szeretném kiemelni.
1.) Az Inkubátor végleges tulajdonosi körét az állami irányítás alatt álló Széchenyi
Tőkealap (továbbiakban: SZTA), 3 magánbefektető, valamint a Heves Megyei
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány (továbbiakban: HMVTA) fogja alkotni. A
tulajdonosi körben így az egyik (térségünkben is) legaktívabb tőkebefektető (SZTA), a
nemzetközi kapcsolatrendszerrel és üzletfejlesztési tudással rendelkező
magánbefektetők, valamint a helyi nonprofit szervezet képviselteti magát.
2.) Az Inkubátor az Eszterházy Károly Főiskolával (2016. szeptembertől Eszterházy
Károly Egyetem, továbbiakban: EKE) együttműködési megállapodást kíván kötni,
amelynek keretében együtt kíván működni az EKE Tudásközpontjaival piacosítható
innovációk támogatása céljából, továbbá az EKE számára szakértő delegálását
ajánlotta fel az Inkubátor operatív működésében való részvételre.
3.) Az Inkubátor 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra pályázik, amelyhez 75
millió Ft saját erőt biztosít. Ezen forrásokból a térségben 8-12 befektetést kíván
megvalósítani.
4.) Az Inkubátor a helyi vállalkozási kultúra és innovációs szemléletmód fejlesztésére
oktatási célú rendezvényeket és startup versenyeket tervez tartani.
5.) Az Inkubátor fizikailag Egerben, a HMVTA inkubátorházában folytatná működését.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31. napján megtartott Közgyűlésén
a HMVTA „Startup Eger” programjának tájékoztatójában szerepelt a „Startup Eger”
1

A Minimum Viable Product (rövidített nevén MVP) az a korlátozott funkcionalitású termék, mely
rendelkezik azzal a jellemzően egy, ritkán néhány képességgel, ami a potenciális vevők egy szűk
csoportjának, a korai befogadóknak már ebben a formájában is nélkülözhetetlen segítséget jelent, így
hajlandóak azt használni, hajlandóak fizetni érte és visszajelzéseket adni róla.
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program kiteljesedése és hosszútávú eredményes fenntarthatósága céljából Egerben
inkubátorház alapításának terve. Ennek segítségével egy rendkívül széles társadalmi
alapon nyugvó, példaértékű, minden meghatározó szereplőt magában foglaló
együttműködés jöhet létre a hazai TOP és GINOP források felhasználásával, megvalósítva
ezzel a „Startup Eger” kezdeményezés startégiai célját, teljesítve ezáltal a kitűzött
gazdaság- és területfejlesztési célokat.
Tekintettel arra, hogy az Inkubátor elindulásával olyan szoros állami (SZTA),
magánbefektetői, egyetemi (EKE) és nonprofit (HMVTA) együttműködés jöhet létre,
amely a helyi innovatív vállalkozások és kezdeményezések fejlesztését, forráshoz jutását
és helyben maradását segíti elő és ösztönzi, javaslom, hogy az Önkormányzat a
kezdeményezést támogassa és a pályázat sikeréhez való hozzájárulását támogatói
nyilatkozat formájában tegye meg.
Az Üzleti és együttműködési koncepció az InnoSeed Üzleti Inkubátor Zrt. által Egerben
létrehozandó üzleti inkubátor tárgyában, valamint a Támogató nyilatkozat tervezete jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.
Eger, 2016. április 18.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere
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Sürgősségi indítvány
Előterjesztés
a Szentmarjay Tibor Stadion műanyag székekkel való ellátására
Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt hónapban megkezdőtek a Puskás Ferenc Stadion rekonstrukcióját megelőző
bontási munkálatok, melynek kapcsán sor került a tribünök műanyag és fém székeinek
leszerelésére, a felhasználható darabok – sportcélú funkciót szolgálva – az igénylő
önkormányzatok részére tovább hasznosításra kerülnek. A még jó állapotú eszközök
alkalmasak felhasználásra a Szentmarjay Stadion műanyag székekkel el nem látott
részein. Önkormányzatonként maximum 2000 db ülőhely igénylésére van lehetőség. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iránymutatása alapján az ülőhelyek tulajdonjogának az
igénylő szervezetek részére történő átadását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. végzi.
Az állami vagyonelemek tulajdon-átruházásának feltételeit jogszabályok határozzák meg.
Helyi önkormányzatok esetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdése c) pontja értelmében lehetőség van az ülőhelyek térítésmentes tulajdonba
adására. Ehhez szükséges az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)
Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése szerinti kérelem benyújtása az MNV Zrt. részére,
jogszabályi feltételek teljesülése esetén, lefolytatja az ingóságok ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásra vonatkozó döntés-előkészítő eljárást.
Az igény megfogalmazásakor figyelemmel kell lenni a felhasználási célra, a segítendő
közfeladat megjelölésére. A határozatban szerepeltetni kell az igényelt ülőhelyek pontos
darabszámát, a konkrét felhasználási hely megjelölését, valamint az ülőhelyek
elszállításának, beszerelésének és a későbbi fenntartással kapcsolatos minden költségének
vállalását. Ugyanakkor az átvételtől számított 5 évig terjedő elidegenítési tilalmat kell
vállalnunk és nyilatkoznunk kell, hogy az önkormányzat az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. tv. 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózónak minősül és tulajdonosi
joggyakorlóval szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ingóságok átvételével kapcsolatos döntéseket hozza
meg!
Eger, 2016. április 19.
Martonné Adler Ildikó
alpolgármester

