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Mirkóczki Ádám
Megállapítja, hogy a 18 fős közgyűlés (1 képviselői mandátum betöltetlen) tagjai közül
jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Dr. Pápai Ákos és Komlósi
Csaba képviselők betegség miatt távolmaradásukat bejelentették.
Bejelenti, hogy a: 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 9-es, 24-es, 26-os, 28- as, 34-es, 35-ös.
napirendeket az előterjesztők visszavonták.
Tekintettel arra, hogy a 28-as és a 29-es, a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz
kapcsolódó előterjesztések kézbesítése a közgyűlés ülésének napját megelőző 4. nap 11.
óra után történt meg, azok tárgyalásáról a Közgyűlésnek külön kell szavaznia. Kéri,
szavazzanak a később kézbesített előterjesztések napirendi pontként való tárgyalásáról.
Szavazás: Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta.
Bejelenti, hogy a 10. számú napirend címe helyesen: „Előterjesztés a „Városgondozás
Eger” Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére 2021. évben nyújtott felhalmozási célú
támogatás elszámolásáról „
A 36. napirendi pont címe helyesen: „Előterjesztés elővásárlási jogról történő
lemondásról a 4607/A/1, 4607/A/6, 4796/A és a 4796/C helyrajzi számú ingatlanok
tekintetében.”
Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be: „Előterjesztés a Gárdonyi Emlékév
támogatásról” címmel, és „Előterjesztés sportcélú támogatások adományozásáról”
címmel.
Minczér Gábor alpolgármester úr sürgősségi indítványt nyújtott be: „Előterjesztés Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Bíráló Bizottsága tagcseréjéről”
címmel.
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Oroján Sándor frakcióvezető úr „Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról” címmel nyújtott be sürgősségi
indítványt.
Mirkóczki Zita
Jelzi, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be tegnap, de az nem került fel a
szakrendszerbe, kéri annak felvételét.
Mirkóczki Zita tanácsnok „Előterjesztés részvételi költségvetés felhasználásáról” címmel
Oroján Sándor
Oroján Sándor visszavonja a Közbeszerzési Szabályzat tárgyalását, csak bizottsági tárgyalást
követően nyújtja be
Farkas Attila
Nem látja Mirkóczki Zita előterjesztésében a sürgősségi indítvány benyújtásának miértjét és
az indoklását, Alapokmány szerint pedig kötelező lenne.
Mirkóczki Ádám
Kéri, szavazzanak a sürgősségi indítványok napirendi pontként való tárgyalásáról,
egyenként:
1./ Előterjesztés sportcélú támogatások adományozásáról. Szavazás: Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta
2./ Előterjesztés a Gárdonyi Emlékév támogatásról. Szavazás: Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta
3./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Bíráló Bizottsága
tagcseréjéről. Szavazás: Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen 2 nem szavazattal
elfogadta.
4./ Előterjesztés részvételi költségvetés felhasználásáról Szavazás: Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 12 igen, 2 nem é 2 tartózkodás szavazattal elfogadta.
Javasolja, hogy az 1-es és 2. számú sürgősségi indítványokat elsőként tárgyalják,
tekintettel arra, hogy a vendégek között köszönthetik az SBS Eger férfi kézilabda
csapatának tagjait.
Orosz Lászlóné
Javasolja, hogy a 21-es napirendi pontot elsőként tárgyalják.
Mirkóczki Ádám
Javaslom, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság tagcseréjéről szóló előterjesztést a 40.
napirend után, valamint Előterjesztés részvételi költségvetés felhasználásáról a
tájékoztatók előtt tárgyalják.
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Elsőként az ő javaslatát teszi fel szavazásra: Megállapítja, hogy a Közgyűlés 7 igen, 7 nem
1 tartózkodás szavazattal nem támogatta
Orosz Lászlóné javaslata: Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen, 2 nem 1 tartózkodás
szavazattal nem támogatta, tehát a 21-es napirendi pontot fogják elsőként tárgyalni
Tájékoztatja képviselő társaimat, hogy az Alapokmány 23. § (1) bekezdése szerint: a
napirendi pontok elfogadása előtt a közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger
város életét jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a
közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa. A kezdeményező a javaslatát indokolni köteles.
Van-e ilyen javaslat bármely napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt.
Az Alapokmány 23. § (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb
10 percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú,
az előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott
hozzászólási lehetőségét a közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa.
Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban?
Oroján Sándor
Bejelenti, hogy a 33. számú Harley- Davidson Open Road Tour támogatására vonatkozó
előterjesztését visszavonja.
Mirkóczki Ádám
Kéri, szavazzanak a napirendekről: Szavazás: 15 igen szavazattal a Közgyűlés elfogadta
a napirendi pontokat

Napirend előtti hozzászólások

1./ a rendőrség képviselőjéhez feltett kérdések, észrevételek;
Bódi Zsolt
Felnémet városrész Egri úti részén megállási és várakozási tilalom került bevezetésre.
Ennek hatására a forgalom igen felgyorsult. Jelezte, hogy szükség lenne a hatósági
figyelésre. örömmel tapasztalta, hogy több alkalommal is történt sebességmérés ezen
a területen, megköszöni az odafigyelést.
2./a város életét jelentősen befolyásoló, halaszthatatlan és rendkívüli
jelentőségű ügyben történő hozzászólás;
Minczér Gábor
Elmondja, hogy elindult a „ vadvirágos rét” program Egerben a klímatudatosság
jegyében Korányi Dávid gondolatait olvassa fel. Ezt a programot már Ausztriában az
UK-ban és Hollandiában is megvalósították. Az önkormányzatok pénzt is tudnak
spórolni, hiszen a virágos útszéleket ritkábban kell gondozni, mint az intenzíven nyírt
füvet. Ebben már a szakirodával együtt is léptek. Kialakítottak egy hatos szekciót is. A
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város peremén helyet adnának ezeknek a virágoknak. Lesz olyan terület is, amelyet
virágos magkeverékkel ültetnek felül, ahol ennek pozitív hatása gyorsabban
megmutatkozik, de gondolkoznak a rovarokat bevonzó sziklakert szerű telepítésben
is.
A Kertész út jelenleg 50%-os készültségnél tart, jelenleg közműkiváltások folynak, a
vízkiváltások elkészültek, folyamatban vannak a távközlési kábelkiváltások. Részletezi
a munkafolyamatokat. A kivitelezések ütemterv szerint haladnak, az év vége a
határidő. A csapadékvíz elvezetése a Kertész úton problémát jelent, ez sajnos a
tervezési szakaszban nem lett megvizsgálva.
Sós Tamás
Elmondja, hogy az elmúlt években Eger főútvonala jelentősen leromlott, a Viadukt is
felújításra szorul. a főútvonal állami tulajdonban van, de ennek a felújítását, ha
szakaszosan is, de kezdeményezni kell. A létrejövő új kormányt erre bíztatni kell, erre
kéri a városvezetést.
Bódi Zsolt
Az elmúlt napokban képviselői keret felhasználására kérelmet nyújtott be. Szeretne
tájékoztatást kapni, mikor indulhat el ezeknek a felhasználása
Mirkóczki Ádám
Februárban a közgyűlés a képviselői kereteket 10 millió forintra emelte, amit
átgondolatlannak tart. Kérdése, hogy azok a képviselők, akik tagjai voltak az előző
ciklusnak, meg tudják-e mondani, hogy egy sokkal jobb gazdasági környezetben miért
1,2 millió forint volt a keret? Azért, mert 2 millió forint alatt a keret közvetlen
felhasználható, 2 millió felett egybeszámítás van. A közbeszerzési folyamat minimum
fél éves és ha csak egy képviselő a következő évben akarja felhasználni ezt a keretet, a
többi képviselő nem tudja az idén felhasználni a törvényi egybeszámítás miatt. Ez az
oka annak, hogy a városi rendezvényeket a képviselői keret terhére tette. Be kell
gyűjteniük mind a 11 egyéni képviselő igényét és azt követően lehet elindítani a
közbeszerzési eljárást. A képviselői keret jelenleg felhalmozási célon van.
Bódi Zsolt
Ő tervezésre kért segítséget, úgy gondolja, hogy az előkészületeket meg lehet tenni.
Dr. Bánhidy Péter
A VPÜB a ma reggeli ülésén tárgyalta a közbeszerzési szakértővel kötendő szerződést,
amely május 2-val fog hatályba lépni, ezt követően tudják az egybeszámítással
kapcsolatban a hivatalos állásfoglalást megkérni. A tervezési szolgáltatásokra is
vonatkozik az egybeszámítás.

Kovács Csatlós Tamás
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A keret módosítására ő tett javaslatot a 2022. évi költségvetés tárgyalásakor, amit a
jelenlévő képviselők többsége támogatott, akik tevékenykedni kívánnak. A
halogatással már öt hónap elment ebből az évből is. Az elmúlt időszakról tudomásul
vették, hogy pandémia van, de a2 millió forintos összeghatárt akkor is túllépték. Ettől
nagyobb mértékben is, pld Császár Zoltán körzetében is fejlesztések. Szeretnék az
elmúlt időszak nagy fejlesztéseit a keretükből kiegészíteni.
Mirkóczki Ádám
A 2,5 millió még belül van azon az összegen, ami közbeszerzés köteles. Jelenleg ez a
keret felhalmozási célú, infrastrukturális fejlesztésekre fordítható. Ha ezt kiegészítik a
szolgáltatással, akkor még kisebb a közbeszerzési értékhatár, 15 millió forint, az
előbbinél pedig 50 millió forint. Az a probléma, hogy egybeszámítás van.
Minczér Gábor
Ő nem szavazta meg a körzeti keretet, de dolgozik ő is a körzetéért
Oroján Sándor
A megyei jogú városok gyakorlatára hivatkozik, ott is meg lehet oldani ezeket a
problémákat. Egybeszámítási kötelezettség területileg egybefüggő beruházásoknál
van, de ha a körzetek jól elhatárolódnak, nem kell egybeszámolni. A közbeszerzésnek
is van több formája, szerinte nekik is sikerül megoldani ezt a kérdést.
Farkas Attila
Nem azzal van a probléma, hogy a képviselők dolgozni szeretnének a körzetükért,
hanem az, hogy az eljárásrendet be kell tartani
Mirkóczki Ádám
Azt kéri, hogyha van javaslat, mindenki időben tegye meg, hogy a szakirodák azt
megvizsgálhassák jogilag, gazdaságilag. Nem tartják be a sorrendiséget, az a baj. Ha
időben jönne be a javaslat, nem lenne probléma

21/ Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak
módosítására (egyszerű szavazattöbbség)

Oroján Sándor
Jó lenne, ha a körzeti fejlesztésekre több pénz jutna. Két és fél éve leadták az igényüket,
szerinte ezt időben jelezték. Kérte néhány hónappal ezelőtt, hogy reagáljanak erre,
választ sem kaptak. Jó lenne, ha az előirányzatoknál erre is lenne forrás.
Mirkóczki Ádám
A beérkezett képviselői igények mindig ugyanazok, ezek évtizedes problémák. 2020.
januárjában a Városüzemeltetési iroda kiszámolta, hogy képviselőnként átlagban 3-500
millió forint kellene. Ezekhez az igényekhez a képviselői keretet meghaladó
pénzösszegre van szükség, mivel több százmillió forintos igények vannak leadva. Ő
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örülne legjobban, ha lenne egy olyan központi döntés, hogy a város infrastruktúrájára
1, 5 -2,5 milliárd forintot elkölthetnének. Nem tudnak mit kezdeni a leadott több
százmillió forintos igényekkel, csak azzal, ami a képviselői kereten belül van.
Kovács Csatlós Tamás
2019 előtt is volt élet Egerben. 1 milliárd forint ilyen célú forrás érkezett Egerbe. Utal a
Stadion utcai felújításra. Ezek folyamatosan fejlesztésre szoruló problémák, állandó
jellegűek. A szakirodák be tudnák áraztatni a kérést akkor is, amikor még nem áll
rendelkezésre a forrás, a műszaki tartalmat ki tudják dolgozni, a meglévő pályázatok
részévé tudják tenni. Azt kéri, minél hamarabb teremtsék meg ennek lehetőségét. Ha
ők bármit kérnek, akkor ne a politikai érdek, hanem az egri emberek érdeke legyen az
irányadó.
Mirkóczki Ádám
Ebből a székből olyan el nem hangzott, hogyha bárki tesz egy javaslatot, ne lehessen
megcsinálni. Nem ártana statisztikailag kimutatni, hogy az ellenzék javaslatait milyen
arányban szavazta meg a vezetés. Ez fordítva már nem igazán működik, főleg az elmúlt
hónapokban.
Most is vannak milliárdos beruházások. A képviselői igények is be vannak árazva. A
jogi vita az egybeszámítások körül lehet, ő csak közvetíti a szakértők véleményét.
Oroján Sándor
Szeretne néhány fejlesztést ebből az előirányzatból finanszírozni
Dajka Gábor utcában parkolásra alkalmas helyek felfestése, megállni tilos táblák
kihelyezése. Darvas utca járdáinak felújítása, parkolóhelyek felfestése. Térfigyelő
kamera kihelyezése a Széchenyi utca egyik pontján
Hol van itt közbeszerzési kötelezettség? Miért kerül ez két-három évbe?
Mirkóczki Ádám
Szeretné írásban kérni a módosító indítványt. Ezeknek, amit felsorolt, a
költségvetésben van külön címsora, nem ezekbe az irányzatokba kell belenyúlni.
Mirkóczki Zita
A 2. számú határozati javaslatnál a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 8. címszám
kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 33.535.513 Ft-os 33,5
millió forintos összege Önkormányzati feladatellátás tartalékára kerül áthelyezésre. A
8. határozati javaslatnál az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1.
címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését
13.162.160 Ft-tal, az V. fejezet/9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka egyidejű
emelésével történik. Ez összesen 46,6 millió forintos feladatellátási tartalék. A mai
6

bizottsági ülésen ebből a tartalékból szavaztak meg a Gárdonyi évre 10 millió forintot.
Ezt a tartalékot lehetne használni az egrieknek fontos dologra.
Mirkóczki Ádám
Lehet, hogy a címsor nem egyértelmű, de ez a közétkeztetés célját szolgálja, amit a 46
millió forint sem fog fedezni, 60 millió forint kellene. Egyébként ezek az összegeknek
nagy része pántlikázott.
Minczér Gábor
Szerinte most is vannak fejlesztések. Nagyon örülne annak is, ha lennének felszabadult
2-3 milliárdos pénzeszközök. Ezen a héten is két kamerát helyeztek el a városban és a
rendőrséggel tovább folynak az egyeztetések.
Orosz Lászlóné
Nem olvassa ki az előterjesztésből, hogy ez egy pántlikázott pénzösszeg lenne. Ez egy
felszabaduló pénzösszeg, amelyet majd a költségvetésben átcsoportosítanak.

Mirkóczki Ádám
Tegnap volt itt az a cég, amelyik a közétkeztetésre közbeszerzésen keresztül
vállalkozott, ők nyújtottak be ezt a számlát. A közétkeztetés kötelező önkormányzati
feladat, erről egyébként is a Közgyűlés fog dönteni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés
javaslatot

15 igen szavazattal elfogadta a határozati

104/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Kulturális
és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások
kiemelt előirányzatának 19.159.118 Ft-os valamint a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.490.685 Ft-os csökkentését az V.
fejezet 9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka 21.649.803 Ft-os egyidejű
emelésével. Elrendeli továbbá a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.291.563
Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
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előirányzatának 427.903 Ft-os emelését az V. fejezet 9/5/K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka 3.719.466 Ft-os egyidejű csökkentésével.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia intézménygazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2022. május 31.
105/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza
Színháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 33.535.513 Ft-os valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 4.359.617 Ft-os csökkentését az V. fejezet
9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka 37.895.130 Ft-os egyidejű emelésével.
Elrendeli továbbá a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 17.266.326 Ft-os,
valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának 2.244.622 Ft-os emelését az V. fejezet 9/5/K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka 19.510.948 Ft-os egyidejű csökkentésével.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia intézménygazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2022. május 31.
106/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Harlekin
Bábszínháznál (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 1.542.200 Ft-os valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 200.486 Ft-os csökkentését az V. fejezet
9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka 1.742.686 Ft-os egyidejű emelésével.
Elrendeli továbbá a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.463.400 Ft-os,
valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának 580.242 Ft-os emelését az V. fejezet 9/5/K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka 5.043.642 Ft-os egyidejű csökkentésével.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia intézménygazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2022. május 31.
107/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
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4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárnál (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) a személyi
juttatások kiemelt előirányzatának 7.050.263 Ft-os valamint a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 916.534 Ft-os
csökkentését az V. fejezet 9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka 7.966.797 Ftos egyidejű emelésével. Elrendeli továbbá a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 6.609.438 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 859.227 Ft-os emelését az V. fejezet 9/5/K
Önkormányzati feladatellátás tartaléka 7.468.665 Ft-os egyidejű csökkentésével.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia intézménygazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2022. május 31.
108/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális
Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a felújítások kiemelt
előirányzatának emelését 14.225.000 Ft összegben, illetve az Egri Közszolgáltatások
Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) a dologi kiadások
kiemelt előirányzatának csökkentését 14.225.000 Ft összegben.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia intézménygazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2022. május 31.
109/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat

6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) a
dologi kiadások kiemelt előirányzatának emelését 25.400.000 Ft összegben, a II. fejezet
122/1/3/K EVAT Zrt kezelésében lévő önkormányzati vagyon hasznosításával
összefüggő kiadások/Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos kiadások/Működési
költségvetés/Dologi kiadások egyidejű csökkentésével.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Határidő: 2022. május 31.
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110/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
7.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál a II. fejezet 21/1/3/K Önkormányzati feladatellátással
összefüggő kiadások/Működési költségvetés/Dologi kiadások/kötelező feladat
előirányzatának
9.249.421
Ft-os,
a
II.
fejezet
218/2/6/K
Tervezési
feladatok/Felhalmozási költségvetés/Beruházások/ kötelező feladat előirányzatának
2.588.934
Ft-os
emelését,
a
II.
fejezet
3/6/2/K
Működési
bevételek/Kamatbevételek/Számlapénz és pénzügyi műveletek kamata előirányzata
11.838.355 Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Határidő: 2022. május 31.
111 /2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
8.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Kulturális
és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám kötelező feladat) a dologi kiadások
kiemelt előirányzatának csökkentését 13.162.160 Ft-tal, az V. fejezet/9/5/K
Önkormányzati feladatellátás tartaléka egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia intézménygazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2022. május 31.
112/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat

9.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális
Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a beruházási kiemelt
előirányzatának emelését 15.000.000 Ft összegben, illetve az önkormányzat Előző évi
maradványok tartaléka csökkentését V/10/5/K 15.000.000 Ft összegben.
Felelős:
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia
intézménygazdálkodási csoportvezető
Határidő:

Mirkóczki Ádám Polgármester,

2022. május 31.
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Előterjesztés sportcélú támogatások adományozásáról
Mirkóczki Zita
Kéri, hogy a határozati javaslatot vegyék ketté. Legyen külön szavazás a kézilabdásról
és legyen külön a fociról
Mirkóczki Ádám
Nem szándékozik kettéválasztani, hiszen mind a két sportág az egri klubhoz tartozik.
Az előterjesztésből elég világosan kiderül, hogy az Eger SE azért nem jutott, mert a
Belügyminisztérium tavaly ősszel küldött egy utólagos elszámolást, amely kizárta a
KFT-ket, mint támogatható szereplőket. Az egyesületek megkapták a támogatást.
Kovács-Csatlós-Tamás
Kérdése, hogy a jelenlegi 144 millió forint terhére menne az 53 millió forint vagy
hozzáadódik? Kérdése, hogy a plusz 10 millió forintot honnan fogják támogatni.

Mirkóczki Ádám
Az Eger SE Labdarúgó Kft a kompenzációból nem részesülhet, mert KFT. Ezért az idei
sportkeret terhére kapná meg az SE a 2021-ben megítélt támogatást és a 2022-esből is,
valamint a fennmaradt kompenzációból az egyesületek is kapnának.
A Gárdonyi Géza színháznak volt egy eredetileg elfogadott támogatása a 2022-es
költségvetésből, erre született egy plusz húszmilliós ráemelés, ami szerintük
indokolatlan volt. Ebből jönne le 10 millió a kézilabda támogatására, a másik rész pedig
a sportcélú támogatásból és majd a maradványból ez kompenzálva lesz.
Keresztes Zoltán
A kézilabda klub 30 millió forintot kért, melyről csak két sort írtak? Mire fogják ezt
egyáltalán elkölteni?

Mirkóczki Ádám
Ennek rengeteg felhasználása van, arról nem is beszélve, hogy a pandémia miatt
rengeteg extra kiadás van. Elszabadulnak az árak és már senki nem teljesít azon az
áron.
Szabó Péter
A Magyar Kézilabda Szövetség egy új licence szabályzatot dolgozott ki, amiben a
felnőtt és az utánpótlás kézilabdacsapatnak egymástól el kell különülnie. A pandémia
után a szponzorok is rossz helyzetbe kerültek és a szezon vége felé közeledve önerőből
már nem tudják finanszírozni a klubot. Az önkormányzat segítség nyújtása vissza fog
fizetődni a nézőktől.
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Mirkócki Zita
Tehát ezt az összeget nem a gyerekekre fordítják, hanem arra, hogy társaságot
alapítsanak és bejussanak az NB I-be. Ez az összeg számára más, mint a foci. Ha a
színháztól elvesznek húszmillió forintot, az plusz mínusz húszmillió még, hiszen az
állam 50%-ban finanszíroz. Más forrást kellene erre keresni.
Mirkóczki Ádám
Jelzi, hogy a tanácsnok asszony 2020-ben nem húszmilliót, hanem 300 milliót vett
volna el a színháztól. A színház idén is megkapta a tavalyi finanszírozást, ennek
ellenére februárban az ellenzék még plusz húszmilliót szavazott meg, tehát ezt az
összeget a színház tudja nélkülözni. Még nincs az EMMI-vel sem fenntartói
szerződésük. Más cím sort jelenleg nem lát, mivel a tartalékból már nem tudnak
elvenni, sem a cégektől, sem a rendezvényekből.
Farkas Attila
Az üggyel kapcsolatban megjelent sajtónyilatkozatokat olvassa fel, a Fidesz frakció
álláspontját.
Császár Zoltán
A mai világban nagyon nehéz szponzorokat találni és a kézilabda Egerben valóban meg
tudott gyökerezni. 30 millió forint nem sok ahhoz képest, hogy bajnokságra készülnek.

Oroján Sándor
Eger városa minden évben támogatja a sportot, kb 140 millió forint keretösszeggel.
Pályázat lett kiírva a klubok részére, hogy mennyi a finanszírozási igényük, határidő
május 12. A 144 millió felosztásáról négy hét múlva fognak dönteni. Ezt előzte meg a
két klub rendkívüli támogatási igénnyel, ami magasabb, mint amit Eger városa a
kézilabda támogatására szánt. Nem a jogosságát vitatja ennek, de ez csak akkor
korrekt, hogyha a sürgőssége valóban indokolt. Az is fontos, hogy legyen meg ennek a
forrása és ne egy 144 millió forintos keretösszegből adjanak ennyit, Méltatlan
konfliktusgerjesztés az, hogy a polgármester a színháztól akarja elvenni a húszmilliót.
A futballra meg 53 milliót adnának a 144 millióból.
Mirkóczki Ádám
Benne van az előterjesztésben, hogy ez a 2021-ben megítélt támogatás: Semelyik klub
rovására nem kap plusz pénzt a foci, mert az általuk megítélt 825 millió forintos
kompenzációból származó 53 millió forintot hozzá fogják tenni a 144 millióhoz.
Oroján Sándor
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Nem érti, miért kell két támogatást egy határozatban támogatni, csak szóban hangzik
el, hogy az 53 millió vissza lesz pótolva. A kézilabdánál nem tudják támogatni, hogy a
színháztól vegyék el a pénzt, keressenek más forrást. Szedjék szét a két határozati
javaslatot.
Szünetet kér.
Mirkóczki Ádám
A tavalyi támogatáshoz lett téve ez a plusz húszmillió forint, amit az Agriafilm Kft-től
vettek el, tehát a színház támogatása idén is megvan.
A város az utóbbi két év során több milliárd forint veszteséggel zárt a pandémia és a
rezsiáremelkedések miatt 2020 és 200 januárja között.
A kérdés az, hogy az önkormányzat meg akarja e menteni a két klubot vagy sem?
Kovács Csatlós Tamás
Az elmúlt másfél évben folyamatosan sürgette a sportkoncepciót. Felelősségük van
abban, hogy az egri NB I-es kézilabda ne kerüljön veszélybe. Ha nincs első osztályú
csapat, a gyerekek is elmennek a motiváció hiányában, nem lesznek ott a példaképek,
akiknek a helyébe betudnak majd lépni. A vitát az okozza, hogy a
Belügyminisztériumtól kapott a város 825 millió forintot, melyből a sport
finanszírozása is történt. Az FC nem tudott élni ezzel a pályázati lehetőséggel. Az 53
millió forinttal pedig el kell számolni ez év végéig. polgármester úr javaslata az, hogy
ez az 53 millió forint kerüljön a kis sportegyesületekhez és ezen kívül van még 144 millió
forint. A vita ott folytatódik, hogy ez az elosztás ne történjen senkinek a kárára.
Szerinte a májusi maradványnál a 30 millió forint kezelhető. Keressenek más forrást.
Ezért is van szükség a sportkoncepcióra.
Mirkóczki Ádám
Szerinte ha megtízszereznék a támogatást, még az is kevés lenne. Azt vizsgálta a
szakemberekkel, hogy a költségvetésben hol van mozgástér, ez pedig a maradvány lett
volna. Ebből lett elvonva 120 millió forint a képviselői keretre. A maradvány annyira
kevés, hogy a jövőben közétkeztetési problémájuk lesz. Nincs honnan már elvenni.
Ezért javasolta azt a megoldást a kézilabda esetében, hogy kell egy rendkívüli 30 millió
forint. Ezért lenne elvonva a színháztól a plusz 20 millió, nincs pántlikázva. Nincs vele
még fenntartói megállapodás, még szerződéstervezetet sem küldött az EMMI. Bízik
benne, hogy májusban ezt a maradványból tudják majd kezelni, hogy ezeket az
összegeket visszaadják.
Oroján Sándor
Szünetet kér, mert módosító javaslatokat kívánnak benyújtani.
Mirkóczki Zita
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Mind a két sportág TAO-s sportágnak számít. Ezek a sportágak kapják az
önkormányzat részéről is a legmagasabb támogatást. Újra kéri, hogy válasszák ketté a
határozati javaslatot.
Orosz Lászlóné
Ő is szünetet kér, mivel tisztázni, kell, melyik sorról adják a támogatást. Ő már két
módosító javaslatot is írt, ezeket a szünetben át kellene beszélni.
Mirkóczki Ádám
Kéri, ha módosítják a címszámot olyant jelöljenek meg, amit a Gazdasági Iroda is át
tud vezetni a költségvetésen
Farkas Attila
A 2022. évi költségvetés elkészítésekor úgy állították be a város költségvetését, hogy az
az egész évben tudjon működni, mint ahogy az összes többi intézményét is.
Indokolatlan volt oda plusz forrást megszavazni.
Szabó Péter
Ők az egyesületet szeretnék megmenteni, aminek része az átalakulás. Ebbe
beletartoznak a gyerekek is.
Mirkóczki Ádám
Úgy látja, hogy nagyon egyszerű javaslatot tett a klub megmentésére, van rá fedezet és
májusban a maradványnál ezt kompenzálni lehet.
Minczér Gábor
Szívesen meghagyná a színháznak a 20 millió forintot, ha tudná, hogy ez mire kell?
Juhász Ádám
A mai bizottsági ülésen kiderült, hogy ez az 53 millió forint pántlikázott pénz, amelyet
csak a sportegyesületekre lehet fordítani, köztük kell ezt szétosztani.
Dr, Pócs Alfréd
Mindig azon kell segíteni, aki akut bajban van. nem tudják, milyen időket élnek. Utal
az inflációra. Most a színháztól vonnák el, de később a színházat is lehet támogatni,
visszaadni részére az elvont összeget.
Mirkóczki Ádám
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Az elhangzottak alapján azt érzékeli, hogy mindenki meg akarja menteni a klubokat.
Van egy jó határozati javaslat, ami megmentené a két klubot.
-

szünet -

Oroján Sándor
Sikerült tisztázni a futballal kapcsolatban, hogy hol található az egyesületeknek az 59,
3 millió forint, amire majd a kisebb egyesületek pluszban pályázhatnak, és ne
csökkenjen senkinek a pályázati kerete azzal a feltétellel, hogy májusban ezt az 59,3
millió forintot meg fogják szavazni.
A kézilabdával kapcsolatban elmondja, hogy sajnálja, hogy ezt sürgősséggel kell
tárgyalni. Ezért mindenkivel egyeztetve arra tesz javaslatot, hogy a 30 millió forint a
választókerületi alap terhére történjen átcsoportosításra úgy, hogy ez az összeg a
pénzmaradványi szakaszban visszapótlódjon.
Mirkóczki Ádám
Az alpolgármester urak és Császár Zoltán tanácsnok is jelezte, hogy majd a
rendezvényekre a támogatást a saját keretükből fogják finanszírozni, fejenként 6,7
millió forintot, ezért ez a címszám 20,1 millió forinttal csökken a többi képviselő
keretösszegének változatlanul hagyása mellett. Közgyűlés ennek értelmében el fogja
rendelni a 20.100.000,- Ft átcsoportosítását a költségvetés új címszámára HarleyDavidson Open Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár Napja
(Egri Csillagok 1552 társasjáték) megrendezése néven, az alábbi felosztással: HarleyDavidson Open Road Tour 5.000.000,- Ft, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny
6.000.000,- Ft, Egri Vár Napja (Egri Csillagok 1552 társasjáték) 9.000.000,- Ft
támogatásról. Ehhez a módosító indítványhoz fogja hozzárendelni a jelenlegi napirend
átcsoportosítását.
Oroján Sándor
Arra tesznek tehát javaslatot, hogy a képviselői keretet csökkentsék le 120 millió
forintról 90 millióra és 30 millió forinttal emeljék meg a sportcélú támogatások
címszámát a II/15/2/1/5/K címszámról.
Mirkóczki Ádám
Felolvassa Oroján Sándor módosító javaslatát:
I/8/1/3/ K Gárdonyi Géza színház címszámáról 20 millió forint helyett választókörzeti
feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadás címszámról 30 millió forint II/149/2 /7/K
kerül átcsoportosításra.
Oroján Sándor módosító javaslatát előterjesztőként befogadja.
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Kéri szavazzanak Mirkóczki Zita tanácsnok módosító indítványáról, hogy két határozat
legyen. Szavazás: Megállapítja, hogy 9 igen, 4 nem és két tartózkodás szavazattal külön
határozatok születnek.
Név szerinti szavazásra is érkezett kezdeményezés.
/ A név szerinti szavazás a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Eredeti határozati javaslat :
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger-Eszterházy Szabadidő és
Sportegyesület (székhelye: 3300 Eger, Stadion utca 8.; nyilvántartási száma: 10-020000823; adószáma: 18570649-2-10) részére a 2022. évi működési célú költségeinek
fedezésére bruttó 30 000 000 Ft, azaz Harmincmillió forint működési célú támogatást
nyújt, valamint az Eger Labdarúgó Sport Kft. (székhely: 3300 Eger, Északi Sporttelep
utca 1.; nyilvántartási száma: 10-09-035688; adószáma: 25526477-2-10) részére
53.000.000 Ft, azaz Ötvenhárommillió forint működési célú támogatást nyújt a
II/15/2/1/5/K címszámról.
A támogatásokkal összefüggésben Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az
Önkormányzat 2022. évi költségvetés I/8/1/3/K Gárdonyi Géza Színház címszámról
20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint átcsoportosítását rendeli el a 2022. évi
költségvetés
II/15/2/1/5/K
–
Sportcélú
támogatások
kiadások/Működési
költségvetés/Egyéb működési célú kiadások címszámra. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Iroda irodavezető
Spisák György aljegyző
Határidő: 2022. május 30.

Név szerinti szavazás az 1. számú határozati javaslatról
Mirkóczki Ádám polgármester; igen, Farkas Attila alpolgármester; igen, Minczér Gábor
alpolgármester; igen, Bódi Zsolt igen Császár Zoltán igen, Földvári Győző igen, Juhász
Ádám igen, Keresztes Zoltán igen, Kovács-Csatlós Tamás igen, Lombeczki Gábor igen
, Mirkóczki Zita igen, Oroján Sándor igen, Orosz Lászlóné igen, Dr. Pócs Alfréd igen,
Sós Tamás igen
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a határozatot
113/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger-Eszterházy Szabadidő és
Sportegyesület (székhelye: 3300 Eger, Stadion utca 8.; nyilvántartási száma: 10-020000823; adószáma: 18570649-2-10) részére a 2022. évi működési célú költségeinek
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fedezésére bruttó 30 000 000 Ft, azaz Harmincmillió forint működési célú támogatást
nyújt a II/15/2/1/5/K címszámról.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Iroda irodavezető
Spisák György aljegyző
Határidő: 2022. május 30.
Név szerinti szavazás a 2.. számú határozati javaslatról
Mirkóczki Ádám polgármester; igen, Farkas Attila alpolgármester; igen, Minczér Gábor
alpolgármester; igen, Bódi Zsolt igen Császár Zoltán igen, Földvári Győző igen, Juhász
Ádám igen, Keresztes Zoltán igen, Kovács-Csatlós Tamás igen, Lombeczki Gábor igen
, Mirkóczki Zita tartózkodik, Oroján Sándor igen, Orosz Lászlóné igen, Dr. Pócs Alfréd
igen, Sós Tamás igen
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen 1 tartózkodás
határozatot

szavazattal elfogadta a

114/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger Labdarúgó Sport Kft.
(székhely: 3300 Eger, Északi Sporttelep utca 1.; nyilvántartási száma: 10-09-035688;
adószáma: 25526477-2-10) részére 53.000.000 Ft, azaz Ötvenhárommillió forint
működési célú támogatást nyújt a II/15/2/1/5/K címszámról.
Az Eger-Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület és az Eger Labdarúgó Sport Kft.
részére nyújtott támogatásokkal összefüggésben Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
az Önkormányzat 2022. évi költségvetés II/149/2/7/K választókörzeti feladatokhoz
kapcsolódó felhalmozási kiadások címszámról képviselőnként 2.500.000,- Ft, összesen
30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint átcsoportosítását rendeli el a 2022. évi
költségvetés
II/15/2/1/5/K
–
Sportcélú
támogatások
kiadások/Működési
költségvetés/Egyéb működési célú kiadások címszámra. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Iroda irodavezető
Spisák György aljegyző

Határidő: 2022. május 30.
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Előterjesztés a Gárdonyi Emlékév támogatásáról
Mirkóczki Zita
Ezt az előterjesztést ma rendkívüli bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták. Sikerült
módosítani a költségvetési fedezetet és már most ezt a javított előterjesztést kapta meg
a Közgyűlés. Összesen 39 millió forintos költségvetést igényel, amihez 10 millió forintot
fognak még hozzátenni az önkormányzati feladatellátás tartalékáról V. fejezet 9/5/K
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszám 10.000.000 Ft-os csökkentését, és
májusban a 9 millió forint a maradvány terhére fog megvalósulni.
Minczér Gábor
Ennek a rendezvénynek az előkészületeit már tavaly decemberben megkezdték és
májusi indítással tervezték.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen (3 fő nem szavazott) szavazattal, változatlan
tartalommal elfogadta a határozati javaslatot.

115/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az V. fejezet 9/5/K
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszám 10.000.000 Ft-os csökkentését az
II/11/2/1/3/K Idegenforgalmi feladatok – Gárdonyi Emlékév – Dologi kiadások címszám
10.000.000 Ft-os egyidejű emelésével. Az átcsoportosításra a 2022. évi Gárdonyi Napok
rendezvény támogatásának fedezete miatt van szükség.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás irodavezető
Gazdasági Iroda
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. május 31.

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség

Oroján Sándor
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Egyetért a pályáztatással, azonban adódhat olyan helyzet, amelyben a pályáztatás
hosszadalmassága elhúzza a cégvezető felmentését vagy kinevezését, ezért módosító
javaslata, hogy kivétel legyen, hogy amikor vis maior helyzet van, vagy ha a késedelem
miatt gazdasági kár következne be, ne legyen pályáztatás.
Felolvassa: kivéve vis maior helyzetben, illetve ha a pályáztatás időtartama miatt a
gazdasági társaság, az anyavállalat vagy a végső tulajdonos önkormányzat pénzügyi,
vagyoni veszteséget vagy hátrányt szenvedne. Ezen esetben az önkormányzat
Közgyűlése és az Evat Zrt Igazgatósága egyetértésével, megfelelő indoklással
alátámasztva a pályáztatás mellőzésével nevezhető ki ideiglenes jelleggel, és utólag pedig
pályáztatnának.
Farkas Attila
A módosító indítvánnyal kapcsolatban: a cégvezetés nemcsak az igazgatóból áll. az
igazgatónak vannak helyettesei, aláírási joggal rendelkező más munkatársai.
Mirkóczki Ádám
Rossz üzenetnek tartja a módosító javaslatot. 2019 októbere óta példátlannak tartja, ami
2022 februárjában történt. Zárt ülésen cserélt az ellenzék cégvezetőket pályáztatás
nélkül. Ő ezt soha nem tette, nála ez pályáztatással történt.
Az is kérdéses, mit jelent egy vis maior helyzet? Nem tudja ezért támogatni, mivel
nincsen meghatározva jogilag.
Oroján Sándor
Nem érti, miért nem lehet egy ilyen egyszerű módosító javaslatot befogadni.
Mirkóczki Ádám
Továbbra sem tisztázott a vis maior, sem a károkozás. Olyan kiskapu így, ami szinte
bármikor kinyitható.
Minczér Gábor
Jogos a felvetés, csak a szövegszerűséggel van baj, ez egy általános „gumiszabály”, ami
visszaélésekre ad lehetőséget.
Császár Zoltán
Kérdése, hogy volt-e már arra példa, hogy vis maior esetre hivatkozva neveztek volna ki
igazgatókat nyílt vagy zárt ülésen?
Mirkóczki Ádám
Vis maiornál is legalább egy hónap a pályáztatás nélküli vezetőnél, mint hogyha
pályáztatnának. Ha gyorsak akarnak lenni, akkor is össze kell hívni egy rendkívüli
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Közgyűlést. A pályáztatás nélküli cégvezetésnél is az Evat Ig-nek van 30 napja összeülni,
nekik is dönteni kell.
Kéri, szavazzanak a módosító indítványról: 6 igen, 4 nem 5 tartózkodás szavazattal
nem fogadták el.
Kéri szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 8 igen, 7 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a
rendelettervezetet
116/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nem fogadta el Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítását
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2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger
Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

az előterjesztő visszavonta

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról (egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás
elfogadásáról:
Szavazás

nem

lévén,

kéri

szavazzanak

a

rendelettervezet

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a rendeletet

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
9/2022 (IV.29) önkormányzati rendelete
az
egészségügyi
alapellátási
körzetekről
37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

szóló

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
kapott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
Módosuló rendelkezések
1. §
A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
(2)
Az (1) bekezdés szerinti szerződéseket a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és
Szociális Bizottság előzetesen véleményezi.
2. §
A rendelet 3. és 5. mellékletei helyébe e rendelet 3. és 5. mellékletei kerülnek.
Záró rendelkezések
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3. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Mirkóczki Ádám
polgármester

Dr. Bánhidy Péter
jegyző

4./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. és a Cégcsoport 2021. évi
számviteli
törvény
szerinti
beszámolójáról
(VGB,
VPÜB,
KGY)
Mirkóczki
Ádám
polgármester

az előterjesztő visszavonta
5./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. részére
2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki
Ádám
polgármester

az előterjesztő visszavonta
6./Előterjesztés az Agria - Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft. részére 2021.
évben
nyújtott
működési
célú
támogatás
elszámolásáról
Mirkóczki
Ádám
polgármester
Meghívott:
Berényi
Tamás
EVAT Zrt képviselője
az előterjesztő visszavonta

ügyvezető,

Agria

Film

Kft.

7./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2021.
évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki
Ádám
polgármester

az előterjesztő visszavonta
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8./ Előterjesztés az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás
elfogadásáról:

nem

lévén,

kéri

szavazzanak

a

rendelettervezet

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 szavazattal elfogadta a határozatot.
116/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet, továbbá a
84/2021. (VII.28.) Polgármesteri döntés alapján, az Egri TISZK Térségi Integrált
Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott 7 millió Ft összegű
működési célú támogatás felhasználásáról készített elszámolást és beszámolót.
Amennyiben a Belügyminisztérium a Támogatói okirat alapján nyújtott támogatás
elszámolása során megállapítja, hogy az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. részére folyósított 3,5 millió forint összegű támogatás
felhasználása nem a Támogatói okiratban foglaltak szerint történt, és emiatt az
Önkormányzattal szemben visszafizetési kötelezettséget állapít meg, az Egri TISZK
Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. köteles, az
Önkormányzat felhívásában foglaltak szerint az Önkormányzat részére a támogatást
visszafizetni.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.
Határidő: 2022. április 28.
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9./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft.
részére 2021. évben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
az előterjesztő visszavonta
10./ Előterjesztés a „Városgondozás Eger” Ipari- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére
2021. évben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott:Juhász Géza ügyvezető
Városgondozás Eger Kft.
Sós Tamás
Kérdése, hogy hogyan váltak be a kisméretű traktorok?
Bódi Zsolt
Tájékoztatást kér, hogy a 2022. március 31-én lejárt szerződés miért nem lett megkötve?
Vizsgálta –e ezt az ügyet a FEB?
Mirkóczki Ádám
Azért nem lett megkötve, mert az április 13-i rendkívüli közgyűlésen levették a
napirendről, ennek ellenére, hogy jelezték, hogy ez probléma. Ennek ellenére a
Városgondozás Eger Kft ellátja a munkát, ezt nem lehet nekik felróni.
Bódi Zsolt
Ő megköszönte ezt a sajtótájékoztatón is, hogy továbbra is ellátják ezt a tevékenységet.
De azért szeretne az érintettektől felvilágosítást kapni.
Juhász Géza
Az elavult járműparkjukat újították fel ebből a támogatásból. Az elmúlt év őszétől már
munkába álltak ezek a gépek, a téli síktalanítást végezték. Ezek többcélú speciális
kommunális gépek. Idén már pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek a parkfenntartás és
köztisztaság keretén belül.
A szerződéssel kapcsolatba elmondja, hogy a társaság 2 szerződéssel kötődik a városhoz,
mind a kettőt 5 évre kötik, melyeket évente aktualizálnak. Ezek előkészítés szakaszában
vannak, még egyeztetnek a műszaki tartalom vonatkozásában a hivatallal. Most van itt
az a pillanat, amikor a társaságuk képességeihez kötnek szerződést. Csak olyan feladatot
vállalnak el, amit jó szívvel el is tudnak végezni. Vannak olyanok is, amit már most tud,
hogy nem tudják elvégezni, ebben egyeztetnek a szakirodával.
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Jelenleg a mérleg készül, hétfőn látta meg a számokat, amiből kitűnik, hogy bizonyon
in-house feltételek nem fognak teljesülni. Ezt jelezre a tulajdonos felé, vagyis, hogy el
kell érni a nettó árbevétel 80 %-át, ezt nem látja teljesültnek. Hétfőn volt FEB, elfogadta
a társaság múlt évi mérlegbeszámolóját, az IG is megvitatta. Bízik benne, hogy májusban
a szerződések megkötésre kerülnek.
Mirkóczki Zita
Megköszöni a kiültetett virágokat a városban, gyönyörűek.
Mivel a beszámolók elfogadása hiányában nem tudják elfogadni a támogatásokat, lesz
akkor rendkívüli Közgyűlés?
Mirkóczki Ádám
A leváltott FEB-ek az új tagokkal még nem tudott felállni, ezért kerültek le a cégek
beszámolói. Az Evat IG sem áll a helyzet magaslatán, hiszen sosem töltöttek be ilyen
pozíciót, egy ilyen rendkívüli helyzetben még nehéz átlátni a cég működését. Szerinte
ez a döntés nem volt kellőképpen megfontolt
Reméli, hogy májusban bejönnek a beszámolók.
Oroján Sándor
Azért kellett változtatni, mert a cégek rosszul működtek. Furcsának tartja, hogy még
mindig nincs szerződés. Ami bejött, az rosszul volt előkészítve. Ha nem megy az
egyeztetés a polgármesterrel, hozzák be a Közgyűlés elé.
Farkas Attila
A március 11-i Közgyűlésen volt napirendi pont a szerződés. Ezt vette le a Közgyűlés a
napirendről. Ha problémájuk volt a szerződéssel, miért nem mondták ezt el a
Közgyűlésen?
Mirkóczki Ádám
Az, hogy nem volt itt az érintett, kevés ok arra, hogy ezt levegyék napirendről. Minden
képviselőnek teljes körű a joga, hogy az iratokba betekintsen.
Minczér Gábor
Kb. másfél éve támadja a Fidesz a Városgondozás Eger Kft-t, pedig minden cég küzdött
a pandémia, majd az ukrán háború miatt.
Orosz Lászlóné
Azzal foglalkozni kell, hogy mi mennyibe kerül, mire van forrás, mire nincs, ezért van
szükség az igazgató úrra. Megköszöni a cég munkáját.
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Mirkóczki Ádám
Új feladatokra nem kötnek szerződést. Az árak kapcsán utal az inflációra. Nagyon
reméli, hogy májusban minden cég be tudja nyújtani a beszámolóját.
Oroján Sándor
Azért kellett a személyi változás, mert a cégek rosszul működtek, nem volt üzleti terv és
a tavalyi elszámolások sincsenek meg. Úgy is lehetne hasonlítani, hogy ez a Hajdú-Bét.
Mirkóczki Ádám
Megszakítja a felszólalást. Kéri ennek a jelzőnek a mellőzését, a címkézést. Azt gondolja,
hogy akkor beszéljenek ilyen dolgokról, amikor az illető jelen van. Amikor Meszéna
Balázs leváltását kezdeményezték, őt személyesen meghallgatták. Kéri a szakmai alapon
történő hozzászólást.
Oroján Sándor
Tény, hogy az előző vezető a Hajdú-_Bétből érkezett. Pontosan emlékezhetnének arra,
hogy Bajnai Gordon idejében hogyan tettek tönkre libatenyésztőket, milyen üzleti
minőség volt ott és ezt az embert hozták ide a vagyonkezelő cég élére. őt váltották le. A
működés rossz volt, mi ebben a sértő? Volt oka a cégvezetés cseréjének.
Furcsának tartja, hogy május van és nincsen szerződése. A felelősség a várossal közös
ebben, volt jó néhány hónap az egyeztetésre. Amikor az igazgató szabadságon volt,
sürgősséggel jött be egy olyan in-house szerződéstervezet, ami vállalhatatlan, rosszul
előkészített.
Ne várjanak a polgármesterre tehát, a szakirodákra, hanem az EVAT ZRt-vel tegyenek le
egy olyan javaslatot, ami korrekt. Az ő szándékuk az, hogy ezeket a cégeket jól
működtessék. Véleménye szerint a város vezetése a cégeket „ebek harmincadjára”
hagyta.
Mirkóczki Ádám
Sajnálja a frakcióvezető politikai közösségének a szavazóit, hogy egy ilyen ember a város
élén az arca ennek a közösségnek. Nem tudja, hogy ezt meddig tűrik a párttársai.
Szándékosan félremagyaráz mindent, ahogy azt már két és fél éve rendszeresen teszi.
Farkas Attila
A március 11-i Közgyűlésen volt napirendi pont a vállalkozói szerződés a
városüzemeltetési feladatok ellátására, ezen belül a parkfenntartásra, az illegális
hulladék elszállítására, a nyílt árok karbantartására és a kátyúzásra. Ezt vette le a
Közgyűlés a napirendről. Ezért a Közgyűlés a felelős, nem a hivatal vagy Juhász Géza. Ha
pedig probléma volt a szerződéssel, miért nem tartották napirenden és miért nem
módosították azt?
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Mirkóczki Ádám
Az, hogy nem volt itt az igazgató, nagyon kevés érv arra, hogy a napirend nem
tárgyalható, hiszen minden cégnél van helyettes. A szerződés tartalma alapján a
feladatokat „simán” megszavazhatta volna a Közgyűlés. Az az új divat, hogy ami nem az
ellenzék előterjesztése, azt vélt vagy valós okokból leveszik a napirendről és nem is
tárgyal róla.
Minczér Gábor
Kb. másfél éve támadja az ellenzék a Városgondozás Eger Kft-t a Közgyűlésen és a sajtón
keresztül is. Ezért örül annak, hogy Bódi Zsolt képviselőtársa elismerte a cég munkáját,
hiszen erre példa nem volt. A pandémia minden céget megviselt, erre jött egy ukrán
válság, amely az árakat felemelte.
A Városgondozás- állításukkal ellentétben- nem volt veszteséges. Nem gondolja, hogy
itt cserére lett volna szükség. Megköszöni igazgató úrnak az eddigi munkáját is.
Orosz Lászlóné
A bizottsági ülésen, ahol igazgató úr hiányzott, pontosan azokat a kérdéseket szerették
volna feltenni, amelyeket Bódi Zsolt is megfogalmazott. vagyis azt, hogy mi mennyibe
kerül, mert amire nincsen forrás, az ne kerüljön be a szerződésbe. Megköszöni igazgató
úrnak az eddigi munkáját.
Mirkóczki Ádám
Semmi új feladatra nem kívánnak szerződést kötni. Az árak jelenleg kezelhetetlenek,
hiszen rohamosan emelkednek. Javasolja, ha egy cégvezető nem elérhető, akkor a
képviselők közvetlenül tájékozódjanak.
Kovács-Csatlós Tamás
Ő is megköszöni Igazgató úrnak a körzetével kapcsolatos együttműködést.
Farkas Attila
Szerinte nemcsak megköszönni, hanem lehetőséget kell
Városgondozásnak, ehhez viszont pénz és a szerződés is szükséges.

biztosítani

a

Minczér Gábor
A város vezetése részéről ő volt az, aki a legtöbb kapcsolatot tartotta az igazgatóval, neki
is jól esik, hogy az ellenzék megköszöni igazgató úr munkáját.
Mirkóczki Ádám
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat fogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés
elfogadta a határozati javaslatot

15 igen

szavazattal, változatlan tartalommal

118/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet alapján, a
„VÁROSGONDOZÁS EGER” Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére nyújtott
111,2 millió forint összegű felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készített
elszámolást és szakmai tájékoztatót.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt.
Juhász Géza ügyvezető, VÁROSGONDOZÁS EGER KFT.
Határidő: 2022. április 28.
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11./Előterjesztés a 2021. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvények működési célú
támogatásának elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Orosz Lászlóné
Kérdezi, van e lehetőség arra, hogy a nyári rendezvényekkel ne egy év múlva
számoljanak el ? Javasolja, hogy a tárgyévben történjen ez meg.
Mirkóczki Ádám
A megoldás az, hogy a rendezvény támogatásáról szóló szerződésben jelöljék meg az
elszámolási határidőt.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a határozatokat.
119/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Zenészek
Egyesülete (székhely: 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.) részére 2021. évre, a Szepesi György
Bárzenész Fesztivál megvalósítására nyújtott 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió forint
összegű, működési célú támogatás felhasználásáról készített elszámolást.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. április 30.
120/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Szépasszonyvölgyi
Vendégvárók Egyesülete (székhely: 3326 Ostoros, Nagyvölgy u. 2.) részére 2021. évre,
a Pincetúrák a Szépasszonyvölgyben rendezvény megvalósítására nyújtott 1.000.000 Ft,
azaz Egymillió forint összegű, működési célú támogatás felhasználásáról készített
elszámolást.
Amennyiben a Belügyminisztérium a Támogatói okirat alapján nyújtott támogatás
elszámolása során megállapítja, hogy a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete
részére folyósított támogatás felhasználása nem a Támogatói okiratban foglaltak szerint
történt, és emiatt az Önkormányzattal szemben visszafizetési kötelezettséget állapít
meg, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete köteles, az Önkormányzat
felhívásában foglaltak szerint az Önkormányzat részére a támogatást visszafizetni.
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Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. április 30.

121/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft.
(székhely: 3300 Eger, Széchenyi u. 14.) részére 2021. évre, a Futball EB – Szurkolói Zóna,
valamint az Éjszakai fürdőzés rendezvények megvalósítására nyújtott 11.000.000 Ft, azaz
Tizenegymillió forint összegű, működési célú támogatás felhasználásáról készített
elszámolást.
Amennyiben a Belügyminisztérium a Támogatói okirat alapján nyújtott támogatás
elszámolása során megállapítja, hogy az EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. részére
folyósított támogatás felhasználása nem a Támogatói okiratban foglaltak szerint történt,
és emiatt az Önkormányzattal szemben visszafizetési kötelezettséget állapít meg, az
EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft. köteles, az Önkormányzat felhívásában foglaltak
szerint az Önkormányzat részére a támogatást visszafizetni.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. április 30.
122/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesület (Knézich K. u. 8.) részére 2021. évben nyújtott 7.000.000 Ft, azaz
Hétmillió forint összegű, működési célú támogatás felhasználásáról készített
elszámolást.
Amennyiben a Belügyminisztérium a Támogatói okirat alapján nyújtott támogatás
elszámolása során megállapítja, hogy az Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület
részére folyósított támogatás felhasználása nem a Támogatói okiratban foglaltak szerint
történt, és emiatt az Önkormányzattal szemben visszafizetési kötelezettséget állapít
meg, az Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület köteles, az Önkormányzat
felhívásában foglaltak szerint az Önkormányzat részére a támogatást visszafizetni.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. április 30.
Szavazás
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12./Előterjesztés
a
2021.
(egyszerű szavazattöbbség)

évi

sportcélú

támogatások

elszámolásáról

Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozatok elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a határozatokat
123/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az az Egri Sportiskola
Sportegyesület (székhelye: 3300 Eger, Stadion u. 8.) részére a 2021. évre nyújtott
26.100.000 Ft, azaz Huszonhatmillió-egyszázezer forint összegű, működési célú
támogatás felhasználásáról készített elszámolást.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. április 30.
124/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Vasas
Sportegyesület (székhelye: 3300 Eger Berva-völgy, Pf. 2.) részére a 2021. évre nyújtott
2.600.000 Ft, azaz Kettőmillió-hatszázezer forint összegű, működési célú támogatás
felhasználásáról készített elszámolást.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. április 30.
125/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Heves-megyei Diák- és
Szabadidősport Egyesület (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 6/A) részére a 2021. évre
nyújtott 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint összegű, működési célú támogatás
felhasználásáról készített elszámolást.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Határidő: 2022. április 30.

13/Előterjesztés a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. 2021. évi számviteli
törvény szerinti beszámolójáról és a Felügyelő Bizottság 2022. évi munkatervéről
(egyszerű szavazattöbbség)
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Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozatok elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 szavazattal elfogadta a határozatokat
126/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a KEVIKO Prevenció
Védőnői Szolgáltató Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 36 765 E Ft
Eszköz és Forrás főösszeggel és 23 019 E Ft adózott eredménnyel, annak
eredménytartalékba történő helyezésével
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Kovácsné Daruháti Judit ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.
Vidó János Zoltánné ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.
Határidő:
2022. május 31.
127/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a KEVIKO Prevenció
Védőnői Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi munkatervét.
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Kovácsné Daruháti Judit ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.
Vidó János Zoltánné ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.
Határidő:
2022. április 28.
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14./ Előterjesztés működési célú támogatás nyújtásáról a Kulturális Kreatívok Egyesület
részére az Egri Ifjúsági Zenei Program (EIZP) pályázati rendszerének működtetésére
Farkas Attila
2020-ban jelentős változás történt, hiszen a pályáztatási rendszert az önkormányzat a
Kulturális Kreatívok Egyesületén keresztül bonyolítja. Az egyesület jó gazdája a
programnak: lehetőséget kaptak hang és videó készítésére, próbaterem bérlésére, nem
úgy, mint régebben.
Lombeczki Gábor
Tavaly sajnos ez a program nem valósulhatott meg, de idén már 3 millió forinttal
visszakerült a költségvetésbe, amire pályázhatnak az egri zenekarok. Ez a pályázat 2015ben lett először kiírva, akkor 4 millió forintra lehetett pályázni. Javasolja, hogy jövőre
ezt a támogatást emeljék.
Farkas Attila
A finanszírozás tekintetében kiegészíti: további 2 millió forintot, így 5 millió forint állna
rendelkezésre, az 1/8/1/3 a Gárdonyi Géza színház címszámot jelöli meg.
Oroján Sándor
Módosító javaslata, hogy ne legyen ez a 2 millió forint, amit a színháztól elvennének.
Orosz Lászlóné
Ők nem idénre javasolták, hogy legyen több a támogatás. Nem volt az előterjesztésben
sem, hogy égetően szükség lenne plusz forrásra. Elszámolásról van szó és nem plusz
forrás adásáról.
Oroján Sándor
Tavaly ezt a programot megszüntették, szerinte ez „végtelen ciniszmus”, most meg plusz
még 2 millió forintot elvennének a színháztól?
Mirkóczki Ádám
2020 és 21 nyarán a pandémia miatt sok rendezvény elmaradt, tehát nem szüntette meg
a városvezetés a programot.
Módosító javaslatre kéri, hogy szavazzanak:, hogy ne legyen a 2 millió elvonás.
Szavazás: 9 igen 4 nem 2 tartózkodással elfogadta Közgyűlés a módosító indítványt
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Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen, 1 nem szavazattal, változatlan tartalommal
elfogadta a határozatot
128 /2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kulturális Kreatívok Egyesület
(képviseli: Dobai Ákos Tóbiás elnök, székhelye: 3300 Eger, Pacsirta u. 35., adószáma:
18587937-1-10, nyilvántartási szám: 10-02-0001819) részére 3.000.000 Ft működési célú
támogatást nyújt az Egri Ifjúsági Zenei Program (EIZP) pályázati rendszerének
működtetésére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Fedezete a 2022. évi költségvetés II/16/7/1/5/Ö Ifjúsági Zenei Program.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György Kabinet Iroda vezetője
Juhász Tamás Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2022. május 30.

15/Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum alapító okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal , változatlan tartalommal elfogadta a
határozatot.
129/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Dobó István
Vármúzeum alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú
Város Polgármesterét, a határozat melléklete szerinti tartalommal készített módosító
okirat aláírására.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Spisák György aljegyző, Kabinet Iroda vezető
Határidő: 2022. május 1.
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Okirat száma: 5809-2/2022
Módosító okirat
A Dobó István Vármúzeum az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2016.
szeptember 6. napján kiadott, 10763-15/2016 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – az Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 129/2022 (IV.28) számú Közgyűlési
határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4. alpontjába foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

15

telephely megnevezése

telephely címe

Gárdonyi Géza kert

3300 Eger, 5493 hrsz.-ú terület 2647 nmes része

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: időbélyegző szerint
P.H.
Mirkóczki Ádám
polgármester

16./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátások,
valamint a gyermekjóléti alapellátások önköltségének megállapításáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a határozati javaslatokat.
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130/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alap- és szakellátások 2022. évi önköltségét a következők szerint állapítja meg:

II.

Megnevezés

Önköltség

Étkeztetés: ebéd

1 181,-Ft/adag

Étkeztetés: vacsora
Meleg étel házhoz szállítása

1 025,-Ft/adag
342,-Ft/háztartás

Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 2 461,-Ft/óra
Házi segítségnyújtás: szociális segítés

2 461,-Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

146,-Ft/nap

Idősek nappali ellátása

5 379,-Ft/nap

Fogyatékosok nappali ellátása

4 343,-Ft/nap

Támogató
segítés

6 893,-Ft/óra

szolgáltatás

személyi

Támogató szolgálat keretében végzett
1 378,-Ft/km
személyi szállítás kilométerdíja
Utcai szociális munka

3 296,-Ft/óra

Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli
2 968,-Ft/nap
menedékhely
Hajléktalanok
otthona

ápoló-gondozó

7 466,-Ft/nap

Idősek tartós bentlakásos
alapszintű elhelyezés

ellátása,

Idősek tartós
demens ellátás

ellátása,

bentlakásos

Idősek tartós bentlakásos ellátása,
emelt szintű elhelyezés
Egyszeri belépési díj

10 734,-Ft/nap
10 734,-Ft/nap
10 734,-Ft/nap
650 000,-Ft

131/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások 2022. évi önköltségét a következők szerint állapítja meg:

36

Megnevezés

Önköltség

Bölcsődei gondozás
étkezés
gondozás

1 158,-Ft/nap
7 862,-Ft/nap

Időszakos nappali gyermekfelügyelet (játszóház)
étkezés

1 158,-Ft/nap

gondozás

791,-Ft/óra

Családi bölcsőde
étkezés

1 158,-Ft/nap

gondozás

5 872,-Ft/nap

Napközbeni gyermekfelügyelet

6 590,-Ft/óra
103 227,-Ft/hó

Családok Átmeneti otthona

3 441,-Ft/nap

Helyettes szülői ellátás

nem történt igénybevétel

Térítésmentes szolgáltatások
Családés
gyermekjóléti
központ szolgáltatásai

7 316,-Ft/alkalom

Óvodai-iskolai szociális segítés

8 281,-Ft/alkalom

Családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás

6 420,-Ft/alkalom

Szünidei étkeztetés

581,-Ft/adag

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző/Kabinet Iroda, irodavezető
Határidő: 2022. május 30.
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17/Előterjesztés a Harlekin Bábszínház jótékonysági előadásáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Oroján Sándor
Gratulál a Bábszínház működéséhez, az óvodások nagyon szeretik azelőadásokat.
Farkas Attila
A visszajelzések alapján biztat mindenkit, hogy vásároljon jegyet a jótékonysági
előadására
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal ,változatlan tartalommal
elfogadta a határozati javaslatot
132/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Harlekin Bábszínház
támogatói kezdeményezéséből befolyt nettó pénzösszeg továbbítását a Kárpátaljai
Ferences Misszió Alapítvány részére.
Felelős: Mirkóczki Ádám
polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző, Kabinet iroda vezetője
Határidő: 2022. május 1.
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18/ Előterjesztés az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért 2022 évi támogatási igény
kérelméről (egyszerű szavazattöbbség)
Mirkóczki Zita
A második határozati javaslat 10 millió forintos támogatásról szól, támogatja, de nem a
választókörzeti feladatokra megjelölt címszámot.
Javasolja, hogy vagy az önkormányzat feladatellátás tartalék vagy a májusi
pénzmaradvány terhére számolják el.
Oroján Sándor
Ez egy jó előterjesztés, de nem jó dolog, hogy ez a választókörzeti keret terhére menjen.
Erre a címszámra polgármester úrtól rendszeresen érkeznek különböző javaslatok. Ez az
alap a képviselőket illeti meg, joguk van lemondani és rendelkezni róla, nem a
polgármester sora. A bizottsági tárgyalás során közel 50 millió forintot vissza tudtak
venni az önkormányzat feladatellátás tartalék címsorára, ennek a terhére javasolja a
bizottság a 10 millió forintos igény támogatását.
Mirkóczki Ádám
A képviselői kerettel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt évek gyakorlatát törte meg
a február 25-i képviselői indítvány, mely a 2,5 millió forintos keretet 10 millióra emelte
fel. Ezt a pénzösszeget a tartalék terhére vették el, amely már nagyon kevés. Ezért tesz
javaslatot a váratlanul felmerülő kiadások képviselői keret felhasználására
Az önkormányzat feladatellátás tartalék a közétkeztetést hivatott finanszírozni, aminél
60 millió forintra lenne szükség, ez kötelezően ellátandó feladat.
Javaslata az lenne, mint ahogy a sportfinanszírozásnál, itt is megtehetnék a 10 millió
forintos összegnél, hogy májusban a pénzmaradványnál ezt visszapótolják, amennyiben
az lehetséges.
Orosz Lászlóné
Szeretné kérni, hogy a közétkeztetésnél döntsenek a tartalékról, arról, hogy honnan
vegyenek el forrást, van rá más javaslata.
Mirkóczki Ádám
A képviselői keret szerinte nem sérülne, hiszen sokszorosa annak, ami volt.
Farkas Attila
Javasolja, hogy a Gárdonyi Géza színházra csoportosítsák át a címszámot, ezzel
kulturális intézmény tudna kulturális intézményt segíteni.
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Oroján Sándor
Szerinte a bizottság döntése logikus, reális, a költségvetésben találtak 50 millió forintot,
ezt szeretnék felosztani az 5/9/5/ K sort, az önkormányzati feladatellátás működési
tartalékát.
Mirkóczki Ádám
A megemelt képviselői keret még így sem fedezi a képviselők által benyújtott igényeket,
nagyságrendi különbségek vannak. A tartalékból jelenleg 46,6 millió forintot tudnak a
közétkeztetésbe befizetni, akkor hogy lehetne az szabadon felhasználható? Az
információ tegnapi, ezért nem készült előterjesztés a közétkeztetésről.
Mirkóczki Zita
Javasolja, hogy a maradvány terhére tegyék át ezt a sort.
Oroján Sándor
Megjegyzi, hogy 960 millió forintból vettek el 120 millió forintot és február óta nem
költöttek a tartalékból és most töltötték fel 50 millió forinttal az önkormányzati
feladatellátás tartalékát is.
Mirkóczki Ádám
Ezek nagy része kötelezettséggel terhelt. Szerinte érti ezt a frakcióvezető úr, csak
szándékosan hergeli vele a közvéleményt.
Orosz Lászlóné
Minden költségvetés úgy kezdődik, hogy mennyi volt az állami támogatás. Az
előirányzatoknál arról döntöttek, hogy 5 tételben, nagyságrendileg 83 millió forint,
tartalékba helyezik, vagyis ez növekedett, ebből lehetne a 10 millió forintot odaadni. A
közétkeztetést nagy valószínűséggel az állam támogatni fogja, mint ahogy ezt eddig is
tette.
Mirkóczki Ádám
Befogadja a módosító javaslatot a májusi pénzmaradványra.
Farkas Attila módosító indítványáról szavazás: 5 igen, 7 nem, 3 tartózkodás szavazattal
a Közgyűlés nem fogadta el.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslatok elfogadásáról:
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Eredeti határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alapítvány a Komplex
Kultúrakutatásért szervezet (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 16.) részére
10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint működési célú támogatást nyújt a
közművelődési megállapodás VI. 13. pontjában foglalt rendelkezések alapján
kötelező feladat ellátása céljából. Jelen döntésével felhatalmazza Eger MJV
polgármesterét a mellékelt működési célú megállapodás megkötésére. Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2022. évi költségvetés II/149//2/7/K Választókörzeti feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások címszámról
10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint átcsoportosítását rendeli el a 2022. évi költségvetés II.
fejezet Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért-Kepes Intézet múzeumi közművelődési
tevékenység támogatása új címszámra.
Felelős:
Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester
Spisák György aljegyző
2022. május 31.

Eredeti határozati javaslat:
Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése módosítja 67/2022. (II. 24.) számú
határozatát az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Alapítvány a Komplex
Kultúrakutatásért alapítvánnyal utólagos működési célú támogatási megállapodás
megkötését a Kepes Intézet 2021. május 2.-től 2021. december 31.-ig tartó működésének
finanszírozására
vonatkozóan,
4.134.119.Ft
összeggel.
A
támogatás
utófinanszírozással, a támogatási időszakra vonatozó elszámolást követően nyújtható, a
2021. április 30.-ig szóló közművelődési megállapodással 2021. évre biztosított
5.000.000.- Ft-os támogatás fel nem használt 4.134.119.- Ft összegű részének
visszafizetését követően, a fel nem használt támogatással megegyező összegben. A
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
Spisák György aljegyző
Határidő: 2022. június 30.
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igenszavazattal, megváltozott tartalommal
elfogadta a határozati javaslatot
133/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alapítvány a Komplex
Kultúrakutatásért szervezet (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 16.) részére 10.000.000
Ft, azaz Tízmillió forint működési célú támogatást nyújtásáról dönt, amennyiben a 2021.
évi pénzmaradvány 2022. májusi Közgyűlési elfogadása során erre a fedezet biztosítható.
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Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Spisák György aljegyző
Határidő: 2022. május 31.
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot
134/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése módosítja 67/2022. (II. 24.) számú határozatát az
alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja az Alapítvány a Komplex
Kultúrakutatásért alapítvánnyal utólagos működési célú támogatási megállapodás
megkötését a Kepes Intézet 2021. május 2.-től 2021. december 31.-ig tartó működésének
finanszírozására vonatkozóan, 4.134.119.- Ft összeggel. A támogatás utófinanszírozással,
a támogatási időszakra vonatozó elszámolást követően nyújtható, a 2021. április 30.-ig
szóló közművelődési megállapodással 2021. évre biztosított 5.000.000.- Ft-os támogatás
fel nem használt 4.134.119.- Ft összegű részének visszafizetését követően, a fel nem
használt támogatással megegyező összegben. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Spisák György aljegyző
Határidő: 2022. június 30.

19/

Előterjesztés

Eger

Város

Klímastratégiája

(2022-2030)

elfogadásáról

Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a
határozati javaslatot.
135/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Határozati javaslat (eg
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Klímastratégiája 2022-2030 elnevezésű stratégiáját
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
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elfogadja Eger Város

Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda vezetője
Határidő: 2022. április 30.

20./Előterjesztés az Eger belterület 5282 hrsz.-ú ingatlan egy részének térítésmentes
átadásáról
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés
elfogadta a határozati javaslatot

15 igen szavazattal, változatlan tartalommal

136 /2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.tv. (Nvtv.)
4.§ (1) bekezdés f) pontja, 6.§ (3c) bekezdése, 14.§ (1) bekezdése, valamint a közúti
közlekedésről szóló 1988. év I. tv. (Kkt.) 32. § (1) és (3) bekezdése, valamint az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelete 42.
§ (5) bekezdése alapján dönt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában
álló Eger belterület 5282 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan 601411/2021, illetve
E-197/2021 záradékszámú kisajátítási vázrajz szerinti megosztását követően kialakuló
5282/2 hrsz.-ú, 1982 m2 térmértékű ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról a
Magyar Állam részére, országos közút céljára.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy az igényelt
ingatlan nem áll védettség alatt.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester
dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Gál Sándor Városüzemeltetési Iroda vezetője
Határidő:
2022. július 30.
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22./Előterjesztés a 2022. évi fejlesztési hitelfelvételről
Oroján Sándor
Általában nem támogatták a hitelek felvételét, viszont akkor, ha a hitelfelvétel kiemelt
fejlesztési célt szolgál a városnak, amely később bevételt termel, azt támogatják. Ezt a
460 millió Ft-ot, amit felvennének, nem látnak benne bevételt termelő beruházást, vagy
költségmegtakarítást, viszont 160 millió forintot a fejlesztési tartalékba helyezne a
városvezetés. nem látják előre, hogy ez utóbbit majd pontosan mire fogják fordítani. ha
látják pontosan a célját és indokát, akkor döntsenek róla
Nem történt semmilyen egyeztetés a frakcióval , sem a körzeti képviselőkkel, hogy van
e olyan fejlesztés, amit az ő körzetükben meg kellene valósítani. Ez nem korrekt dolog.
csak előzetes egyeztetés után tudják ezt megszavazni, amikor mindenkinek a
nézőpontja érvényesül. Javasolja, hogy ne fogadják el, hanem térjenek vissza rá
májusban.
Mirkóczki Ádám
A költségvetés VII. Melléklete sorolja fel tételesen a fejlesztési célokat, amelyeket már
februárban megszavaztak. A fejlesztési hitel alapvetően infrastrukturális fejlesztésekre
van. Eddig nem sikerült fejlesztési hitelt felvenni 2019 óta, pedig ez egy kiemelten fontos
konstrukció, mivel ehhez önerő általában nincsen. Ez egy jó kamatozású
versenyeztetéssel elindult konstrukció. Az elődei 2,5 milliárd forintot vettek fel.
A tartalék azért van benne, hogyha előre nem látható akadály lenne, akkor ezt a
fedezetet lehessen felhasználni. Ez még nem jelenti azt, hogy a felvételre kormányzati
engedélyt kapnak, hiszen ezt tavaly sem kapták meg.
Orosz Lászlóné
Amikor februárban a költségvetést szavazták, akkor is feltették a kérdést, hogy it ért az
előterjesztő a VII. mellékletben a tárgyi eszköz beszerzésen, intézményi beruházások,
felújítások alatt. Címszavakban szerepelt csak a költségvetésben. Frakcióvezető úr akkor
is arra tett javaslatot, hogy ezt ne fogadják el, hanem májusban, amikor már tudják, hogy
ezeken a címszavakon mit ért a hivatal, minden választókerületi képviselő ugyanazt
értse alatta.
Mirkóczki Ádám
Pontosan ugyanazt a menetrendet követik, mint a 2019-es költségvetést megelőző öt
évben. Javasolja, hogy ne halasszák el ezt a döntést, mivel elég hosszadalmas procedúra
elé néznek így is.
Minczér Gábor
Az előző városvezetés öt alkalommal vett fel ilyen hitelt. A költségvetés tárgyalása során
is az intézményvezetők is előterjesztették a fejlesztési igényeiket, amelyből nem
mindent tudtak elfogadni. Pld a Lajosvárosi temető, a Grőber temető kibomlott fala
második szakasza. Pályázatokból kellene megoldani, se Eger sok pályázatból kiesik, pld
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a külterületi utak felújítása. De a pályázati önerő biztosítására is a fejlesztési hitel
szolgálna.
Mirkóczki Ádám
A hitel felvételéhez nekik csak a címszámokat kell megadni, konkrétan, csak a kormány
engedélye után kell.
Orosz Lászlóné
Régen a költségvetésben volt egy 2/A Melléklet, ahol nevesítve volt minden felújítás,
mindenki tudta, hogy a következő időszakban a saját körzetében mi fog történni.
Tudni akarják, hogy a 160 millió forintból mit tervez az önkormányzat.
Mirkóczki Ádám
Nem látja annak akadályát, hogy elindítsák és kibontsák ezt a fejlesztési hitelt.
Császár Zoltán
Bizonyos benne, hogy ezt a csomagot ki fogják bontani körzetenként. Kérdése, hogy
mondta e Oroján úr egyszer is, amikor a vezetést átvette a város, hogy Ő is feljár
Budapestre és mindent elkövet, hogy Eger jól járjon? Erre buzdítja a képviselő urat.
Kovács-Csatlós Tamás
Császár képviselő úr büszke lehet az 1-es körzetre, hiszen az 5-ös körzettel együtt ez a
kettő a legjobban fejlődő.
Kéri, hogy úgy támogassák, hogy legyenek megkérdezve a képviselők, mik ezek az
igények, hiszen ezek már ki vannak dolgozva.
Mirkóczki Ádám
Egyetért a javaslattal.
Bódi Zsolt
Javasolja, hogy kezdjék el a tervezési munkákat és a költségeléseket, hogy mire megjön
a hitel, kész anyag álljon rendelkezésre.
Minczér Gábor
A lista, ami rendelkezésre áll, ami mögött kész árak vannak, nem fognak random
ötletelni és kibontani
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Mirkóczki Ádám
Kb 3,5 milliárdnyi képviselői igény van összegyűjtve, ezeket érdemes majd megvitatni, a
beárazottakat.
Oroján Sándor
A költségvetésben ezek nincsenek kibontva, csak általános címszavak vannak,
alábontások nincsenek. februárban is kérték, legyen egyeztetés e témában, azóta sem
volt. Most is kényszerhelyzetbe akarják őket hozni, hogy majd a bankok nem adnak
hitelt. Van még négy hét a következő közgyűlésig.
Mirkóczki Ádám
Vannak olyan priorizált fejlesztések, pld a Lajosvárosi temető, amely körzettől
függetlenül a fejlesztési hitel terhére kell, hogy megvalósuljon. Ilyen a hídfelújítás is.
A beárazás szinte lehetetlen, hiszen az árak folyamatosan változnak.
Császár Zoltán
Utal ő is a Lajosvárosi temetőre. A Grőber temetőben nincsen hely, ezek körzettől
független fejlesztések.
Oroján Sándor
A lajosvárosi temető kialakításával és a parkolókkal mindenki egyetért. De az ő
körzetében, a Lenkey utcában, Torok közben is vannak olyan utcarészek, ahol nem lehet
feltolni a babakocsit. Éppen erről szeretne majd egyeztetni, hogy ne csak azok kapjanak,
akik közel vannak a koalícióhoz.
Mirkóczki Ádám
Amiket most a frakcióvezető felsorol, mindet tartalmazza a szakirodai kigyűjtés, a
hosszú évek óta kigyűjtött fejlesztések, és az egyeztetésnek ez is tárgya lesz.
Farkas Attila
Neki az a gyakorlata, hogyha valamit nem tud, akkor megkérdezi. Általában az
önkormányzat minden évben folyamodik fejlesztési hitelhez, az év 365 napja
rendelkezésre áll kérdezni.
Orosz Lászlóné
Ő is ezt a gyakorlatot követi, de egy éve szeretné már tudni, hogy a Hevessy Sándor
utcában az akadály a gyerekek érdekében kikerülne, mikor lesz már meg, mindig azt a
választ kapja, hogy nincsen forrás, pedig a járműveket lassítani kellene
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Mirkóczki Ádám
2020-as beárazási listát tart a kezében, melyet felolvas körzetenként.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 igen és 6 tartózkodás szavazattal, változatlan
tartalommal elfogadta a határozati javaslatot
137/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 8/2022. (II.28.) rendeletében meghatározott fejlesztési célok
megvalósítása érdekében 400.000.000 Ft összegű forint hitelre 8 éves futamidővel
tárgyalásos versenyeztetési eljárást folytasson le és az eljárás eredményeként kötendő
szerződéseket a kormányengedélyt követően aláírja. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz,
hogy a hitel fedezetéül ingatlan jelzálogjog kerüljön felajánlásra.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2022. december 31.
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 igen és 6 tartózkodás szavazattal, változatlan
tartalommal elfogadta a határozati javaslatot
138/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a
2022. évben kötendő 400.000.000 Ft összegű hitelszerződés fennállása alatt a közgyűlés
döntése szerinti költségvetések és a kivitelezendő beruházások az adósságszolgálat
teljesítéséhez megfelelő mértékben kerülnek elfogadásra.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2029. december 31.
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23./Előterjesztés pályázat kiírásáról az Egri Kulturális és Művészeti Központ magasabb
vezetői megbízására (egyszerű szavazattöbbség)
Mirkóczki Zita
Módosító indítványa: szeretné, hogyha a 39/2020 EMMMI rendelet 4.§ (2) alapján
közgazdasági szakképzettséggel teljesül a vezető állású munkakör betöltése, mely
gazdasági és vezetői ismereteket is megkövetel, ezt szeretné, ha bekerülne a pályázati
kiírásba. Ez azt jelenti, hogy szakirányú mesterfokozatú szakképzettség vagy mesterfokú
közgazdász szakképzettség és felsőfokú szakirányú képesítéssel kell, hogy rendelkezzen.
Benne van az EMMI rendeletben, hogy mentesül a képzés elvégzése alól, akinek
közgazdász vagy jogász diplomása van. Ha valakit felvesznek anélkül, hogy ilyen
diplomája lenne, alapvető feltétel kell, hogy legyen az, hogy elvégzi ezt a kétéves
tanfolyamot.
Amit még szeretne beletenni az az, hogy legalább három éves vezetői gyakorlattal
rendelkezzen a pályázó.
A pályázati felhívás egy kicsit ellentmondásos: közművelődési szakember veszi fel az
igazgatót. Az EMMI úgy rendelkezik, hogy az igazgatói munkakör betöltésére
kineveznek valakit, nem pedig magasabb vezetői megbízatást adnak. Ez a Kjt szerint volt
így, de ez már nincsen így. Tehát az Mtv szerint kineveznek egy vezető állású
munkavállalót igazgatói munkakörre- ezt jó lenne majd értelmezni. Ez hasonló, mint a
színházigazgatóval kapcsolatos dolog: ez egy kinevezésről szól, határozott időre, öt évre.
Dr. Bánhidy Péter
A jogszabály alapesetben az intézmény számára 120 órás államháztartási, vezetői
képzést, amely alól mentesül a pályázó, hogyha közgazdász vagy jogász végzettsége van.
A 3 éves vezetői gyakorlat viszont többlet feltétel lenne, ő ezt nem fogadja be, kéri,
döntsön a Közgyűlés.
A harmadik, hogy az EMMI rendelet alapján vezető állású munkavállalónak minősül, ez
így van és ez majd a munkaszerződésben szerepelni fog.
A jogszabályban van egy olyan kitétel, hogy a munkaviszony befejező időpontját
követően lehet biztosítani a vezető részére, hogy utána kulturális munkakörben
határozatlan időre tovább legyen foglalkoztatva
Mirkóczki Ádám
Kéri, szavazzanak a módosító indítványról, a 3 éves vezetői gyakorlatról:
Szavazás: 6 igen 4 nem 5 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a Közgyűlés.
Kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Eredeti határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, és a kulturális
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
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intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján az Egri
Kulturális és Művészeti Központ 2022. augusztus 1-től betöltendő igazgatói megbízás
pályázatának kiírását és a pályázati eljárás lefolytatását a határozat mellékletét képező
pályázati felhívás szerint. A Közgyűlés felkéri a bizottság tagjának …… amellett, hogy a
bizottságba kerüljön felkérésre a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő
országos szakmai szervezet képviselője.
Felelős:

Dr. Bánhidy Péter
jegyző megbízásából
Spisák György aljegyző, Kabinet iroda
vezetője

Határidő: 2022. június 30.
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal
határozati javaslatot

elfogadták

a módosított

139 /2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, és a kulturális
intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú
rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján az Egri
Kulturális és Művészeti Központ 2022. augusztus 1-től betöltendő igazgatói megbízás
pályázatának kiírását és a pályázati eljárás lefolytatását a határozat mellékletét képező
pályázati felhívás szerint.
Felelős:
Dr. Bánhidy Péter
jegyző megbízásából
Spisák György aljegyző, Kabinet iroda vezetője
Határidő:
2022. június 30.

Melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Egri Kulturális és Művészeti Központ
igazgatói munkaköre betöltésére
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3)
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bekezdésben biztosított jogkörénél fogva pályázatot hirdet kulturális központ
intézményvezetői munkakör betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 1-től -2027. július 31-ig szól.
A betöltendő munkakör megnevezése és a foglalkoztatás jellege:
A közművelődési intézményben intézményvezető munkakörben fennálló, határozott
időre.
A kiíró biztosítja a nyertes pályázó részére a kulturális munkakörben határozatlan időre
történő tovább foglalkoztatásának lehetőségét a vezetői jogviszony lejáratát követően
közművelődési szakember munkakörben, amennyiben a pályázó a pályázatról szóló
döntés időpontjában az intézménnyel jogviszonyban áll.
A munkavégzés helye:
Eger, Bartók Béla tér 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A központ irányítása, képviselete, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos
biztosítása, fejlesztése, együttműködés más szervezetekkel, igény szerint beszámolás a
központ munkájáról, az előírt dokumentáció vezetése és a működéssel kapcsolatos
jelentések elkészítése. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott
intézményvezetői feladatok ellátása, a kulturális központ szakszerű és törvényes
működésének biztosítása, a hatékony és takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogokat
gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra Mt. rendelkezéseinek figyelembe
vételével megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
 szakirányú mesterfokozatú szakképzettség (a pályázó megfelel az integrált
kulturális intézményre vonatkozó, a kulturális intézményben foglalkoztatottak
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletében a 9.
intézménytípusra meghatározott képesítési és egyéb feltételeknek és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 75/B. § (2) bekezdés előírása szerint a kulturális központ vezetője
szakirányú mesterfokozatú szakképzettséggel rendelkezik)






végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai
gyakorlatot szerzett
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végzése
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése,
vagy az az alóli mentesülés igazolása a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2)
bekezdése szerint. („Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász
vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az
intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal
igazolja.”)
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a megbízást követően;
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munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázathoz csatolni kell a pályázónak
 szakmai önéletrajzát
 részletes szakmai és vezetési programját
 az iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozatot, amely
tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát,
az okirat kiállításának dátumát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás
során be kell mutatni),
 államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését
igazoló okirat
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának adatait: okmányszám,
kiállítás dátuma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója (az eredeti
okiratot a pályázati eljárás során be kell mutatni)
 az 5 éves szakmai gyakorlat és a kiemelkedő közművelődési tevékenység
igazolását,
 arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
a. a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter által a
kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről
és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált,
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégzi,
(amennyiben még nem rendelkezik az erről szóló okirattal, va egyéb
mentesülést igazoló végzettséggel)
b. a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik,
továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
c. a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását,
d. a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését
vállalja,
e. nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

A pályázat benyújtásának határideje:
A www.eger.hu honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap. Emellett a pályázatot
az intézmény a honlapján is közzéteszi.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, Eger MJV Polgármesteri Hivatal
Kabinet Irodája nyújt a tozser.nora@ph.eger.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett borítékban személyesen, vagy
postán (Eger Dobó István tér 2.) nyújtandó be, papíralapon 1 példányban a pályázó által
aláírtan, és 1 példányban elektronikus adathordozón.
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A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság
hallgatja meg. A pályázatokról a munkáltatói jogkört gyakorló Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásának határideje 2022. június 30.
Mirkóczki Ádám
Az öt fős bizottság tagjai nem lettek megszavazva, de erre kellenének javaslatok, amit a
májusi Közgyűlésen meg lehet tenni.
24./Előterjesztés
ingatlan
apport
Mirkóczki Ádám polgármester

előkészítéséről

(VGB,

VPÜB,

KGY)

az előterjesztő visszavonta

25./ Előterjesztés Eger, belterület 7831/17 ingatlan (Vámház u.) térítésmentes átvételéről
Orosz Lászlóné
Módosító javaslata az A ponthoz: „A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatal
szakirodáit, az előterjesztésben szereplő területre vonatkozóan is, a Szépasszonyvölgy
szabályozási tervének felülvizsgálatára, melyről a következő Közgyűlésen tájékoztassa a
Közgyűlést.”
Arra lenne kíváncsi, hogy jelenleg hol tartanak, mit tervez az önkormányzat ezzel a
területtel, hogy tervezi a közlekedést a Szépasszonyvölgyben, mi a helyzet az engedély
nélküli építkezésekkel.
Kacsó János
Igyekeznek tartani a következő Közgyűlésre a dátumot. Két szakirodai állásfoglalás is
arra utalt, hogy ezt a területet ne vegyék át, mivel ezzel feladatot is átvesznek. Amit
képviselő asszony kér, az nem konkrétan a telekhez kapcsolódik, hanem általában véve
a Szépasszonyvölgyre kér egy stratégiát. Mindenképpen jelzi majd a bizottságon egy
tájékoztatóban az időpontot.
Orosz Lászlóné
Annyiban módosítaná, hogy lehetőség szerint a következő Közgyűlésen, de ha nem,
akkor az azt követőn.
Császár Zoltán
Sajnos, amin aljegyző úr annyit munkálkodott, a Kőkút út rendbetétele, nem nyert a
pályázaton. Ő is tájékozódott és reméli, hogy a Kalandpark megmenthető, de ehhez is
kell egy bizonyos forrás.
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Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat
verziójának az elfogadásáról:

A

Eredeti határozati javaslat:
„A” verzió:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI.tv. (Nvtv.) 6.§ (3c) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. tv. 32. § (1) és (3) bekezdése alapján dönt arról, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata közfeladat ellátására, önkormányzati tulajdonú közút
kialakítása céljából, a Magyar Állam tulajdonában, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása és a Heves Megyei
Rendőrfőkapitányság vagyonkezelésében álló Eger belterület 7831/17 hrsz-ú,
kivett beépítetlen terület megnevezésű 655 m2 alapterületű ingatlant
térítésmentesen igényli a Magyar Államtól.
2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője

Határidő:

2022. október 31.

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás
változatot

szavazattal elfogadta az A

140/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI.tv. (Nvtv.) 6.§ (3c) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
36. § (2) bekezdés c) pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (1) és (3)
bekezdése alapján dönt arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közfeladat
ellátására, önkormányzati tulajdonú közút kialakítása céljából, a Magyar Állam
tulajdonában, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása és a Heves
Megyei Rendőrfőkapitányság vagyonkezelésében álló Eger belterület 7831/17 hrsz-ú,
kivett beépítetlen terület megnevezésű 655 m2 alapterületű ingatlant térítésmentesen
igényli a Magyar Államtól.
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A Közgyűlés felkéri a Polgármesteri Hivatal szakirodáit, az előterjesztésben szereplő
területre vonatkozóan is, a Szépasszonyvölgy szabályozási tervének felülvizsgálatára,
melyről lehetőség szerint a következő vagy az azt követő Közgyűlésen tájékoztassa a
Közgyűlést.
2 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Mirkóczki Ádám Polgármester
dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:

2022. október 31.

26./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló,
Eger
Deák
Ferenc
u.
17.
cím
alatti
hasznosításáról.
Mirkóczki
Ádám
polgármester
az előterjesztő visszavonta
27./ Előterjesztés az Eger belterület 2015/23 hrsz-ú, természetben az Eger, II.
Rákóczi Ferenc u. 8 -10 sz. alatti ingatlan földszinti, ex- orvosi rendelőként
hasznosított 125 m2 részét, áldozatsegítő Iroda céljára történő térítésmentes
használatba adásáról
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta az eredeti határozati
javaslatot
141/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelete alapján dönt az Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata tulajdonában álló Eger 2015/23 hrsz.-ú, természetben az Eger, II.
Rákóczi Ferenc u. 8-10. sz. alatti ingatlan földszinti, ex- orvosi rendelőként hasznosított
125 m² részét, Áldozatsegítő Iroda céljára történő térítésmentes használatba adásáról
2021. november 15. napjától határozatlan időtartamra, a használati megállapodásban
foglalt bérleti díj után számítandó ÁFA fizetési kötelezettség mellett.
Felelős:
Mirkóczki Ádám Polgármester
dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
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dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Rékasiné Varga Beáta Pénzügyi Csoport vezetője
Határidő:
2022. június 30.
28./Előterjesztés a mentőállomás részére nyújtandó támogatásról
az előterjesztő visszavonta

29./Előterjesztés Eger város játszótereinek felújításáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Minczér Gábor
Egyedül még a Töviskes téri játszótérre kapott konkrét árajánlatot, 5, 3 millió forint. Az
előterjesztésben pedig becsült árak vannak. Szeretné külön kezelni az érsekkerti
Játszóteret, ami 5 millió forint, ami szerinte több lesz, szerinte 8 millió forint körül lesz
annak felújítása. Tehát nem a képviselői, hanem a játszótér felújítási keretből történjen,
, amelyben hagyjanak tartalékot is a későbbi felújításokra.
A fából készült játszótéri elemek javarésze mára már az anyag korhadása miatt
elhasználódott, így ezen elemek mihamarabbi komplett cseréje vált szükségessé
Szerinte a nyár kezdetén be is indulhat ezeknek a komplett felújítása. Ez a keret az ott
élők életminőségének a javítását tűzi ki célul.
Mirkóczki Zita
Jó lett volna, ha előtte egyeztetnek a körzetére vonatkozóan, pedig az általa megküldött
fejlesztési elképzelésekben szerepelt a Vallon úti játszótér, amit le kellene burkolni, mert
ott a fű nem marad meg. Azt látja, hogy a Malomárok úti játszótér lebontásra kerül.
Minczér Gábor
A játszóterek komplex felülvizsgálata folyamatban van. Tavasszal a szakiroda
munkatársai körbejárták.
Külön rákérdezett, hogy miért nincs nevesítve, mert ebben a körzetben minden egyes
játszótéren komplett felújítást kellene végezni. Ha a beárazás megtörténik, akkor lehet
konkrétan priorizálni a feladatokat.

Juhász Ádám
A körzetében a szülők egy egyesületet hoztak létre, hogy meg tudják védeni és
karbantartani azokat. Ez a Talizmán Úti játszótér Gézengúzok Egyesülete. Szeretne a
választókörzeti alapjából 300 ezer forint átcsoportosítást kérni erre a játszótérre.
Kovács Csatlós Tamás
Ez a közel 80 játszótér folyamatos karbantartásra, felújításra szorul Egerben, néha már
csak az elbontás marad. Ilyen a Kertész úti „Matáv” játszótér, a Csákány úti és a Szálloda
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úti is. Az Érsekkerti játszótér prioritást élvez, Szeretné felajánlani képviselőtársai
nevében is a hivatalnak azt a segitséget, hogy ők is szívesen kimennek a helyszínekre és
nem mindig az elbontás a megoldás. Utal arra, hogy a Gólya utcai játszótér elemeire is
szívesen gyűlnek a fiatalok.
Császár Zoltán
Ha a Hatvani úti temetőnél a játszótér elbontásra kerülne, inkább ő a képviselői
alapjából tenne rá, hogy uniónak megfelelő legyen, mert elbontás után nem maradna,
csak egy pad,
Kéri még, hogy a Rajner Károly utcában lévő
játszótér mellett lévő sportpályát,
kézilabdapályát, annak elemeit , a palánkot, a kerítést tegyék rendbe az ő képviselői
alapjából.
Bódi Zsolt
Kéri, hogy a játszóterekre tegyenek ki egy táblát azzal a szövegezéssel, hogy csak
kisgyerekeknek, mert a fiatal felnőttek rongálják a hintákat, egyebeket, szemetelnek. És
kéri, a kutyákat is tiltsák ki.
Farkas Attila
Ő már egyszer ígéretet tett az Érsekkerti játszótér rendbetételére. Nagyon örülne, ha ez
a felújítás az idén megvalósulna.
Mirkóczki Zita
Ő nem szeretne 3 millió forintot fordítani erre a célra, csak másfél milliót, mert több
ígéretet tett a választókörzetében
Sós Tamás
A Puky Miklós és Breznai utca végén lévő játszótér körbekerítését javasolja és van egy
kis aszfaltpálya, amit érdemes lenne megjavítani és nincs közvilágítás sem.
Összességében a Lajosvárosban nem egy nagyon ellátott rész. Kéri, ha van rá lehetőség,
a Kiskanda utca, Berze Nagy János utca, Köztársaság tér környékén keressenek közösen
egy területet egy kisebb játszótér kialakítására pályázati forrásból. Ez a kérés nemcsak
az ő körzetét érinti.

Kovács Csatlós Tamás
A jövő héten hivatalosan is elindul a „Kutyabarát város” program egyeztetése, várja a
javaslatokat, ötleteket. Kutyafuttató kialakítására is lehetőség lesz, gondolva a
kutyaürülékgyűjtő edények hálózatának kialakítására, továbbfejlesztésére.
Orosz Lászlóné
2010-ben a Hajdúhegyi városrészben a Rózsa Károly utcában valósult meg elsőként az
uniós szabványoknak megfelelő játszótér, ami ma is szép, a lakók is karbantartják.
Oroján Sándor
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Módosító indítványa: „az érintett képviselővel történő egyeztetést követően” történjen a
megvalósítás.
Mirkóczki Ádám
Mindenki előtt nyitott lehetőség, hogy a Városüzemeltetési iroda munkatársaival
egyeztessen
Minczér Gábor
Összegzi: ebben az előterjesztésben a képviselők kérései és a szakiroda munkája is benne
van. Valóban a játszóterek szörnyű helyzetben vannak, sok helyen körbe van szalagozva.
Kiváló ötletnek tartja Bódi Zsolt javaslatát, hogy tegyenek ki táblákat, Sós Tamás kérését
is jogosnak tartja. Új játszóterek kiépítése horribilis összegbe kerülne. Elfogadja
Mirkóczki Zita javaslatát is, hogy legyen akkor csak 1,5 millió forint a 10-es
választókörzetben.
Az Érsekkerti játszótérre 6 millió forintot szeretett volna előirányozni. Ezen a soron
jelenleg 13 millió forint van. Tehát most az előterjesztésben megjelölt összegek vannak,
kivéve Mirkóczki Zita tanácsnok asszonyét és Juhász Ádám képviselőét.

Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Eredeti határozati javaslatok:
1. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a
költségvetésben a II/142/2/7/K címszámon lévő „Játszótér felújítása” soron lévő bruttó
13.000.000.- (tizenhárommillió) forintból kerüljön elkülönítésre bruttó 6.000.000.(hatmillió) forint az Érsekkerti játszótér felújítására.
2. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a szakiroda által
javasolt játszóterek esetében, minden választókörzetben a szükséges beavatkozások
kerüljenek elvégzésre a képviselő keret terhére.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás, Gazdasági Iroda, irodavezető
Gál Sándor, Városüzemeltetési Iroda, irodavezető
Határidő: 2022. május 31.
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a módosított határozati
javaslatokat
142/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
1. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a
költségvetésben a II/142/2/7/K címszámon lévő „Játszótér felújítása” soron lévő
bruttó 13.000.000.- (tizenhárommillió) forintból kerüljön elkülönítésre bruttó
6.000.000.- (hatmillió) forint az Érsekkerti játszótér felújítására.
Juhász Ádám képviselő választókörzeti alapja 300.000 Ft összeggel csökken, amelyre
tekintettel a II/149/2/7/K címszámról 300.000 Ft összeg átcsoportosításra kerül a
játszótér felújítása II/142/2/7/K címszámra a Talizmán utcai játszótér felújítására

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás, Gazdasági Iroda, irodavezető
Gál Sándor, Városüzemeltetési Iroda, irodavezető
Határidő: 2022. május 31.
143/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
2. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a
szakiroda által javasolt játszóterek esetében, minden választókörzetben a
szükséges beavatkozások kerüljenek elvégzésre a képviselő keret terhére.
A beavatkozások elvégzése előtt a választókörzet képviselőjével egyeztetést kell
tartani. A 10. választókörzetben a beavatkozások maximum 1.500.000 Ft összegben
kerülhetnek elvégzésre a választókörzeti képviselői alap terhére. Az 1. választókörzetben
a választókörzeti képviselői alap terhére a Hatvani temető játszótér felújítás, ütésbiztos
alappal ellátása, a Rajner Károly utcában a sportpálya felújítása, hálók és kerítés,
palánkok és pályatalaj megújítása valósulhat meg.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás, Gazdasági Iroda, irodavezető
Gál Sándor, Városüzemeltetési Iroda, irodavezető
Határidő: 2022. május 31.
30./ Előterjesztés elektronikus népszavazás kivitelezéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Mirkóczki Ádám

58

Ő februárban nagyon örült, amikor a részvételi költségvetés elfogadásra került, hiszen
ez közvetlen beleszólást biztosít a lakosságnak a közpénzek felhasználására. Az online
népszavazás intézményét a 2020-as költségvetésbe beépítették. A pandémia három
hulláma az elmúlt két esztendőben folyamatos elvonást igényelt, ennek lett áldozata ez
az intézmény is.
Mivel az online népszavazás és a részvételi költségvetés szinkronban van, ezért a
részvételi költségvetés biztosíthatná a fedezetét, amely lehet, hogy csak a költségek 10%át érintené. A részvételi költségvetésben is szerepel egyfajta online véleménynyilvánítás,
szavazás, csak más formában, az eger.hu felületén.
Arra kér felhatalmazást, hogy első körben az EKE Informatikai Tanszékétől egy indikatív
ajánlatot kérjenek az összeg tekintetében. Ő az online népszavazás intézményét az egri
állandó lakóhellyel rendelkezőknek szeretné, a korhatárban rugalmas és anonim
formában szeretné a visszaélés elkerülése érdekében
Keresztes Zoltán
Úgy tudja, hogy van egy ingyenes szoftver, jó lenne megtudni, hogy Komlósi képviselő
Úr mire gondolt.
Mirkóczki Ádám
Ő nem tud ilyen ingyenes szoftverről, de ez nem biztos, hogy megbízható. Nem
húszmillió forintot akar erre költeni, ez csak a kerete.
Mirkóczki Zita
El tudja fogadni a javaslatot, de kéri, hogy ez a 20 millió forint ne „sérüljön” nagy
mértékben. Az elköltött részt a maradványból kéri visszapótolni, így tudja támogatni.
Szeretné azonban, ha az ő előterjesztése is megvalósulna, hiszen az előkészületek őszig
is elhúzódhatnak. Tehát az a kérdés, hogy a kettő képes-e párhuzamosan megvalósulni
az elvonás ellenére.

Mirkóczki Ádám
Szerinte a két előterjesztés nem áll szemben egymással, inkább összecseng. A szoftvert
akár az ő polgármesteri keretéből is szívesen finanszírozza. Neki szimpatikus az, hogy a
májusi maradvány tárgyalásánál ezt a finanszírozási részt újra tárgyalják.
Lehet, hogy már a jövő héten kap egy irányárat az egyetemtől, soron kívül tájékoztatja a
képviselőket erről. Megerősíti, hogy a részvételi költségvetés vissza fog pótlódni 20
millió forintra. Az adatvédelem drágíthatja a szoftver beszerzését.
Orosz Lászlóné
Azt javasolja, hogy először kérjenek ajánlatot az egyetemtől, ő még olyan
szoftverfejlesztésről nem hallott, ami 1 millió forintból megoldható lenne. Rövid időn
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belül erre tudnának választ kapni, hiszen volt már előzetes egyeztetés, hogy mennyibe
kerül.
Most szavaztak meg a 21. napirend kapcsán 50 millió forintot tartalékba.
Mirkóczki Ádám
2020 januárjában ő már elkezdte a tárgyalást. Ennek a költsége igen magas volt.
Szeretné, hogyha ez alaposan meg lenne tárgyalva. Ez az előterjesztés felfogható egy elvi
állásfoglalásnak is, amit a polgármester még jelöltként vállalt, amit 2 és fél éve rajta
számon kérnek. Támogatja –e a Közgyűlés vagy sem, ez a kérdés.
Nem fog sérülni a 20 millió forint, mert májusban a maradványnál erre visszatérnek.
Kéri, ne vigyék el másik irányba, elvi döntésről van szó.
Keresztes Zoltán
Ő azt mondta, hogy a részvételi költségvetéshez van ingyenes szavazókör. Nem érti,
miért nem májusban jön be ez az előterjesztés. Kérdezzék meg először, hogy mennyibe
kerül, utána döntsenek arról, hogy minek a terhére megy.
Mirkóczki Ádám
Ő közgyűlési felhatalmazást szeretne arra, hogy ezt elindíthassák.
Mirkóczki Zita
Attól tart, hogy jogilag ellentmondás van abban, hogy kétszer szerepel a 20 millió forint,
itt is és a részvételi költségvetésben is. Ez lehetséges –e?
Megoldható lenne –e az, hogy ebben a határozatban az szerepelne, hogy felhatalmazást
kap a polgármester, hogy elkezdi a tárgyalást az egyetemmel és hozzon javaslatot a
májusi Közgyűlésre, hogy az mennyibe kerül és ha tényleg olyan minimális összeg, akkor
az is lehetséges, hogy a részvételi költségvetésből elvesznek 1 millió forintot. Tehát nem
kellene nevesíteni a sort, csak felhatalmazást kellene adni.

Mirkóczki Ádám
Pont erről beszélt a felvezetőjében, hogy a két javaslat szimbiózisban van egymással,
hiszen a Mirkóczki Zita féle elképzelés elindul, abból az első kifizetés később lesz. Ebben
a 20 milliós keretben több elképzelés van, amit két körben kell majd priorizálni.
Tehát ez az összeg, amit ő kér, nem sok, a 2020-as méregdrága lett volna, ezért májusban
azt vissza tudják tölteni.
Orosz Lászlóné
A határozati javaslatban egy 20 millió forintos fedezettel rendelkező kötelezettségvállalás van:
„Részvételi költségvetéssel összefüggő feladatok címszámról 20 millió forint

átcsoportosításra kerüljön a Szoftverbeszerzés az elektronikus népszavazáshoz új címre”
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„az elektronikus népszavazási intézménye létrehozása céljából az ehhez szükséges
szoftver megrendelésre kerüljön”
Ez a szoftver tehát jelenleg 20 millió forintba fog kerülni, hiszen meg is rendelik.
Mirkóczki Ádám
A pontosítás kedvéért annyi befogadást tenne, hogy „Részvételi költségvetéssel
összefüggő feladatok címszámról 20 millió forint átcsoportosításra kerüljön a részvételi
költségvetés és Szoftverbeszerzés az elektronikus népszavazáshoz új címre. Tehát ez
olyan, mintha mind a két területet összevonnák, a részvételi költségvetés nem vész el.
Oroján Sándor
Az eredeti határozati javaslat azt mondja ki, hogy a részvételi költségvetés sora helyett
20 millió forint legyen szoftverbeszerzésre. Ez volt a valódi szándék akkor, amikor az
előirányzatoknál találtak fedezetet, nagyságrendileg 50 millió forintot. tehát ha 20 millió
forintot szeretnének adni szoftverre és felhatalmazzák a polgármestert, hogy
megrendelésre kerüljön, akkor sem szükséges a részvételi költségvetés sorról elvenni azt
a 20 millió forintot.
Jelenleg az a korrekt megoldás, ha felhatalmazzák a polgármestert, hogy ez ügyben
tárgyaljon, hozzon ajánlatokat és lássák a következő közgyűlésen, mi mennyibe kerül.
Ők minden választási ígéret teljesítéséhez hozzájárulnak.
Mirkóczki Ádám
Sok anyag jött be már így, amit a képviselők sérelmeznek, sürgősséggel és meg is
szavazták.
Elmondta sokszor, hogy a részvételi költségvetés 20 millióját nem kívánja rá
felhasználni, hanem az ad fedezetet arra, hogy ez a szoftver legyártásra kerüljön. Tehát
nem biankó csekket kér, hiszen neki aláírási joga 1 millió forintig van.

Mirkóczki Zita
Az igaz, hogy a részvételi költségvetés beruházásai szeptemberben, októberben
valósulnak meg, de akkor is ennek el kell indulni májusban vagy júniusban. A szoftver
sem lesz kifejlesztve. Tehát itt most ez a kettő versenyben van egymással.
Mirkóczki Ádám
A képviselőasszony előterjesztése első körben még egy ötletbörze, ahol a lakosság
véleményét bekéri. Ez még nem feltételez egy ilyen szoftver meglétét, tehát ez akár
holnaptól is indulhat az önkormányzat által létrehozott email címre az adatvédelemre
figyelemmel. Tehát az első lépés megindulhat. Még a beérkezett igények szétválogatása
és priorizálása is mehet. Mire odajutnak, hogy költségvetést érintően kell a lakosságnak
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dönteni, addigra meg tud valósulni ez a szoftver is. Mind a kettőt minél hamarabb el kell
kezdeni.
Farkas Attila
A polgármester szándéka világos és konszenzusos megoldásra törekszik azáltal, hogy a
Mirkóczki Zita indítványát beépítette a sajátjába. A szándék és a cél teljesen világos.
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Eredeti határozati javaslat:
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a II/220/2/6/K Részvételi
költségvetéssel összefüggő feladatok címszámról 20 millió forint átcsoportosításra
kerüljön a Szoftverbeszerzés az elektronikus népszavazáshoz új címre.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2022. május 15.
2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az elektronikus népszavazási
intézménye létrehozása céljából az ehhez szükséges szoftver megrendelésre kerüljön.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Erdei Gyula Informatikai és Rendészeti Iroda
Határidő: 2022. június 30.
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 8 igen és 6 tartózkodás szavazattal elfogadta az 1. számú
határozati javaslatot

144/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a II/220/2/6/K Részvételi
költségvetéssel összefüggő feladatok címszámról 20 millió forint átcsoportosításra
kerüljön a részvételi költségvetés és Szoftverbeszerzés az elektronikus népszavazáshoz
új címre. Az elektronikus népszavazási szoftver megrendeléséhez szükséges forrás
összegével a 2021. évi pénzmaradvány 2022. májusi közgyűlési elfogadása során az
előirányzat kiegészítendő, amennyiben erre fedezet a 2021. évi pénzmaradványból
biztosítható
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Irodavezető
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Határidő:

2022. május 15.

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 7 igen és 7 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a
2. számú határozati javaslatot
145/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy az elektronikus
népszavazási intézménye létrehozása céljából az ehhez szükséges szoftver
megrendelésre kerüljön.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Erdei Gyula Informatikai és Rendészeti Iroda
Határidő: 2022. június 30.

31./Előterjesztés az „Eger Rallye 2022” támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Mirkóczki Ádám átadja az ülés vezetését
Minczér Gábor
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen (3 nem szavazott) szavazattal elfogadta az
eredeti határozati javaslatot
146/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Hungarian Event Race
Organisator Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 10.fsz.3; adószáma: 275484662-05, nyilvántartási száma: 05-09-035007) részére a 2022. április 30. – 2022. május 01.
között megrendezésre kerülő Eger Rallye 2022 működési költségeinek fedezésére bruttó
3 000 000 Ft, azaz Hárommillió forint támogatást nyújt. A támogatás összege az
Önkormányzat 2022. évi költségvetése II/13/1/1/5/K címszámán rendelkezésre áll.

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Juhász Tamás Gazdasági Iroda irodavezető
Rékasiné Varga Beáta Gazdasági Iroda csoportvezető
Spisák György aljegyző
Határidő: 2022. május 30.
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32./Előterjesztés rendezvények támogatására
(egyszerű szavazattöbbség)
Minczér Gábor
Hárman a képviselői keretük terhére felajánlottak 20,1 millió forintot arra, hogy ezek a
rendezvények megvalósulhassanak. Fontosnak tartja az „Egri csillagok” nevű
társasjátékot, forgalmazás szempontjából is.
Visszaadja polgármester úrnak a szót.
Mirkóczki Ádám
A három képviselő szövegszerű javaslatot nyújtott be, amelyet ő befogadott: Császár
Zoltán, Farkas Attila és Minczér Gábor képviselői keretükből képviselőként 6.700.000,- Ft
összegben lemondanak, ezért a költségvetés II149 választókörzeti feladatokhoz
kapcsolódó felhalmozási kiadások címszám 20.100.000,- Ft összeggel csökken, a többi
képviselő képviselői keretösszegének változatlanul hagyása mellett, és a Közgyűlés
elrendeli a 20.100.000,- Ft átcsoportosítását a költségvetés új címszámára HarleyDavidson Open Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár Napja (Egri
Csillagok 1552 társasjáték) megrendezése néven, az alábbi felosztással: Harley- Davidson
Open Road Tour 5.000.000,- Ft, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny 6.000.000,- Ft,
Egri Vár Napja (Egri Csillagok 1552 társasjáték) 9.000.000,- Ft támogatás.
Ezek önkéntes felajánlások, tehát nem kell senkinek semmiről lemondani. Ezekből a
rendezvényekből mindenki profitál.
Mirkóczki Zita
Ismerteti a VKISZ Bizottság hatáskörébe tartozó rendezvényekről szóló döntéseket. Az
utcazenész fesztiválra volt még 300 ezer forintos összeg, azt majd polgármester úr
felteszi, hogy szeretnének –e oda átcsoportosítani 100. ezer forintot és majd akkor
döntenek róla. Volt egy olyan határozati javaslat, amiben a 2,3 millióból 300 ezret a
képzőművészeti utcafesztiválra csoportosított át volna polgármester úr, de azt
választókörzeti feladatból szerette volna megoldani és azt nem támogatta a bizottság.
Azért nem támogatták, mert már 1 milliót tettek hozzá más sorról.
Juhász Ádám
Felhívja a figyelmet, hogy a 3 képviselő felajánlása a jövő évben precedenst is teremthet
arra, hogy pld majd őt megkeresi Tarsoly József hegybíró úr és támogassa a Bikavér
ünnepeket pár millió forinttal, és így fogják majd keresni a többi képviselőt is.
Ezzel a támogatással aránytalan lesz a rendezvények támogatása a Bikavér ünnephez
képest. Jó lenne, ha a városvezetés ezt az ünnepet a rendezvény súlyához mérten
támogatná és tudnának hozzá még forrást találni.
Mirkóczki Ádám
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Kér mindenkit, hogy tartsák tiszteleteben a képviselői szabad mandátum elvét. A 3
képviselő felajánlása tiszteletre méltó dolog, ez saját döntésük. A rendezvényeket sem
érdemes összehasonlítani egymással. Mindegyik a maga területén Eger javát szolgálja.
Minczér Gábor
Ő átgondolta a képviselői kerete felhasználását, ami nagyobb volumenű nála, az 200
millió forint. Annak nagyon örül, hogy a játszótereket rendbe rakják. És most is Eger
több rendezvényt támogat, pld a Feszt Egert. Az általuk most támogatott rendezvény új,
látványos, ilyen még nem volt.
Mirkóczki Ádám
Nem a Harley Davidsonnak adnak 5 millió forintot, hanem az azt kísérő rendezvénynek
és koncertnek a Dobó téren ingyenesen. A Feszt Eger 15 millió forintot kapott, és nem
volt ingyenes.
Juhász Ádám
Nem akart ő senkit számon kérni, csak hivatkozott a Bikavér ünnepre, amely
idevonzotta az országos médiát ingyen és bérmentve. Az erős emberek versenyén majd
ezért súlyos pénzeket kell fizetni a médiának. Ő az arányokat nem érzi jónak, de minden
képviselőnek szíve joga, mire költi a keretét. Ő ennek függvényében tartotta az 5 millió
forintot az Egri Bikavér ünnepre aránytalannak.
Mirkóczki Ádám
A rendezvényekre soha nem elég, arra törekszenek, hogy új rendezvényeket is
behozzanak, öregbítve ezzel Eger hírnevét.
Mirkóczki Zita
Az első négy határozati javaslat a képviselői felajánlásról szól. Az ötös számú rendben
van, de a hatos, a Gárdonyi emlékév tárgytalan, azt már megszavazták. A 7-es is
tárgytalan, a 21,8 millió forint átcsoportosítása. A 8-as utcazenész fesztivál, ahol már a
bizottság támogatott. A 9-es 300 Ft-ja is kérdéses
Mirkóczki Ádám
Igen, a 6-osról nem kell.
Dr. Bánhidy Péter
A 7-es az átcsoportosításról szól, közgyűlési hatáskör.
Spisák György
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Délelőtt a bizottságban csak a 10 millió forint átcsoportosítás szerepelt. 39 millió forint
a Gárdonyi év rendezvénysorozata, a 9 millió fennmaradó pedig a májusi közgyűlés után.
Juhász Tamás
A 7. határozati javaslat nem átcsoportosításról, hanem működési támogatás nyújtásáról
szól
Császár Zoltán
Szeretne köszönetet mondani polgármester úrnak, a 2 alpolgármesternek és a hivatal
szakembereinek e 3 rendezvény megvalósíthatóságáért.
Szerinte a hegybíró úr nem fog kopogtatni Juhász képviselőhöz, hiszen több boros
rendezvény valósul meg Egerben.
Orosz Lászlóné
A 8. számú határozati javaslat sem aktuális.
Mirkóczki Ádám
A 8.-asról sem kell szavazni
Kovács-Csatlós Tamás
Valóban így van, hogy a nagyobb rendezvények megvalósítása hosszabb előkészületet
igényel. Kéri azonban, hogy a sport analógiájára induljon el egy kulturális
koncepciókészítés a finanszírozás arányossága megtartása érdekében. Fontos, hogy
Egerben minél több minőségi rendezvény valósuljon meg.

Mirkóczki Ádám
Ő is fontosnak tartja a koncepciót, de a hirtelen igények elől sem zárkózik el. Azzal is
egyetért, hogy egyes rendezvények támogatása sokkal többet érdemel.
Dr. Pócs Alfréd
Megköszöni a 3 képviselőnek a felajánlást.
Mirkóczki Zita
Jelzi, hogy a 9-es sem releváns, mert a 8-ashoz kapcsolódik. Ma a bizottságon
megfogalmazódott, hogy ők szívesen felvállalják a kis rendezvények közötti szervező
munkát cégekkel, civil szervezetekkel kapcsolatban, hogy már előre tudjanak tervezni
az év végén a következő évre.
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Oroján Sándor
A VKISZ bizottság 23 millió forintot osztott fel a kisebb rendezvényekre. Ezen kívül van
17 millió forint, ami civil támogatás rendezvény célra. Ezen felül van a Gárdonyi emlékév,
ami idén 39 millió forintba fog kerülni, amelyből most 30 millió rendelkezésre áll, a
fennmaradó pedig a pénzmaradványi szakaszban lesz meg. Ezen felül érkezett néhány
támogatási igény, amire egyéni felajánlás érkezett és ezért köszönetet is mond
Ő is csatlakozik, jó lenne, ha minden évben lenne az önkormányzatnak egy naptára,
amely már az év elején nyilvános lenne. javasolja, hogy a bizottság dolgozzon ki egy
rendszert, hogy önkormányzati támogatást csak akkor lehessen kapni, ha azt már az
előző évben jelezték, csak speciális esetben támogassanak ezen kívül.
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a hat határozati javaslat elfogadásáról:
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadta a módosított határozati
javaslatokat.
147/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Császár Zoltán, Farkas Attila és Minczér Gábor képviselői keretükből képviselőként
6.700.000,- Ft összegben lemondanak, ezért a költségvetés II149 választókörzeti
feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások címszám 20.100.000,- Ft összeggel
csökken, a többi képviselő képviselői keretösszegének változatlanul hagyása mellett, és
a Közgyűlés elrendeli a 20.100.000,- Ft átcsoportosítását a költségvetés új címszámára
Harley- Davidson Open Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár
Napja (Egri Csillagok 1552 társasjáték) megrendezése néven, az alábbi felosztással:
Harley- Davidson Open Road Tour 5.000.000,- Ft, Öt Nemzet Legerősebb Embere
Verseny 6.000.000,- Ft, Egri Vár Napja (Egri Csillagok 1552 társasjáték) 9.000.000,- Ft
támogatás.
Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Juhász Tamás irodavezető
Gazdasági Iroda
2022. május 31.

148/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Agria Film Kft. (székhelye:
3300 Eger, Széchenyi u. 14.) részére 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint működési célú
támogatást nyújt a Harley- Davidson Open Road Tour rendezvény Egri állomásának
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megvalósítására. Jelen döntésével felhatalmazza Eger MJV polgármesterét a
megállapodás megkötésére. Fedezete a 2022. évi költségvetés Harley- Davidson Open
Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár Napja (Egri
Csillagok 1552 társasjáték) címszáma.
Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Juhász Tamás irodavezető
Gazdasági Iroda
2022. május 31.

149/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Lovasliget Kft. (székhelye:
2500 Esztergom, Látóhegyi út 20376/1.) részére 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint
működési célú támogatást nyújt az Öt Nemzet Legerősebb Embere
Verseny rendezvény megvalósítására. Jelen döntésével felhatalmazza Eger MJV
polgármesterét a megállapodás megkötésére. Fedezete a 2022. évi költségvetés HarleyDavidson Open Road Tour, Öt Nemzet Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár
Napja (Egri Csillagok 1552 társasjáték) címszáma.

Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Juhász Tamás irodavezető
Gazdasági Iroda
2022. május 31.

150/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dobó István Vármúzeum
részére 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint támogatást nyújt a 2022. évi Egri Vár Napja
rendezvény, és ezen belül az Egri Csillagok 1552 társasjáték megvalósítására. Jelen
döntésével felhatalmazza Eger MJV polgármesterét a megállapodás megkötésére.
Fedezete a 2022. évi költségvetés Harley- Davidson Open Road Tour, Öt Nemzet
Legerősebb Embere Verseny, Egri Vár Napja (Egri Csillagok 1552 társasjáték)
címszáma.
Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Juhász Tamás irodavezető
Gazdasági Iroda
Ringert Csaba
Dobó István Vármúzeum igazgatója
2022. május 31.
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151/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szederinda Alapítvány
(székhelye: 3300 Eger, Rajner Károly u. 64.) részére 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint
működési célú támogatást nyújt a Szederinda Néptáncfesztivál megvalósítására.
Jelen döntésével felhatalmazza Eger MJV polgármesterét megállapodás megkötésére.
Fedezete a 2022. évi költségvetés II/12/1/1/5/K címszáma.
Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Juhász Tamás irodavezető
Gazdasági Iroda
2022. május 31.

152/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Eger Városi Turisztikai
Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9.) részére 30.000.000 Ft, azaz
harmincmillió forint működési célú támogatást nyújt a Gárdonyi Emlékév, azon
belül is kiemelten a Gárdonyi Napok megvalósítására. Jelen döntésével
felhatalmazza Eger MJV polgármesterét megállapodás megkötésére. Fedezete a 2022. évi
költségvetés II/11/2/1/5/K/K címszáma.

Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Juhász Tamás irodavezető
Gazdasági Iroda
2022. május 31.

6 óra 41 perc
Juhász Ádám végleg elhagyta a termet 17. óra 22 perckor

33./Előterjesztés a HarleyOroján Sándor képviselő

Davidson

Open

Road

Tour

támogatására

34./Előterjesztés az egri 9249/2 hrsz.-ú, ingatlan elbirtoklásáról. (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás tanácsnok
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az előterjesztő visszavonta

35./Előterjesztés
Sós

az

egri

5440

hrsz.-ú,
Tamás

ingatlant

terhelő

szolgalmi jogról.
tanácsnok

az előterjesztő visszavonta
36/Előterjesztés elővásárlási jogról történő lemondásról a 4607/A/1, 4607/A/6, 4796/A
és
a
4796/C
helyrajzi
számú
ingatlanok
tekintetében
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Zita
.
Nem tudott erről az eladásról, ami a Tűzoltó téri ingatlant illeti. Ez egy komplett
épületegység, így mi lesz a Tűzoltó Múzeummal?
Mirkóczki Ádám
Ez EVAT tulajdon és az önkormnyzatnak elővásárlási joga van. Itt a konyha részről van
szó, amelyet az Ételt az Életért Alapítvány használ.
Dr. Bánhidy Péter
Itt csak az elővásárlási jog gyakorlásáról tud döntenia testület.
Bódi Zsolt
A szerződést február 23-án kötötték, 42 millió forint foglalót kötöttek ki a vevőnek.
A szerződésben földhasználati jog szerepel, mely erősebb a tulajdonjognál is.
210.000 millió forintért adják el az ingatlant
Ez inkorrekt. Mindig jöjjön a Közgyűlés elé, hogy ezt a pénzt mire költik el.
Mirkóczki Ádám
Utolsó ismerete szerint a társaság másik ingatlant szeretett volna venni
Ez az Alapítvány Eger legnagyobb ingyenes étkeztető alapítványa, mely az
önkormányzat helyett is szociális ellátó tevékenységet folytat.
Orosz Lászlóné
Ez olyan, mint amikor a Szenátor házat akarták eladni. Az önkormányzat tulajdonosa az
Evat Zrt-nek. Miért nem hirdette meg pld az Evat Zrt ezt az ingatlant?
Ezt az ingatlant az önkormányzat 2012-ben uniós forrásból újította fel.
Ezért született az EVAT Zrt beszámolási kötelezettségéről a közgyűlési határozat.
Az Alapítvány éves árbevétele 45 millió forint
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Mirkóczki Ádám
Igazságügyi értékbecslésen alapul az ingatlan értékbecslése. Hiába lett felújítva uniós
forrásból, meg lehet nézni, hogy néz ki most az ingatlan.
Oroján Sándor
A Tűzoltó múzeum épületénél számos értékes ingatlan található. Ezt az ingatlant 210
millió forintért adja el az EVAT Zrt. Hónapokon keresztül ezt az ügyet eltakarta tőlük.
Most lett tudomásuk erről, kényszerpályára állítva a Közgyűlést. A megosztási vázrajz
pedig tavaly augusztusban lett megrendelve
Jó lenne, ha az Evat Zrt új Igazgatósága megvizsgálná, hogyan lehet ebből a szerződésből
kilépni?
Lombeczki Gábor
2 számú adásvételi szerződésnél hiányoznak oldalak, a 7-8-9
Dr. Bánhidy Péter
Ha nem él a Magyar Állam az elővásárlási jogával, polgári jogi keretek között van
lehetőség a szerződéstől való elállásra.
Mirkóczki Ádám
Hozhat e döntést a Közgyűlés,hogy felkérikaz Evat Zrt IG-jét, hogy újra vitassa meg,
mieltt az adásvételit aláírnák.
A KGY felhatalmazza az IG-t hogy újra üljön le az érintettekkel
Dr. Bánhidy Péter
Egyoldalúan erre nincs lehetőség, de a felek között lehet közös megegyezés

Dr. Bánhidy Péter
Orosz Lászlóné
Ezzel sokmindent már nem tudnak tenni. Az Evathoz befolyó vételár megcímkézése
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Mirkóczki Ádám
Dr. Pócs Alfréd
Mint tulajdonosnak tenni kell valamit. A Közgyűlés beleegyezése nélkül nem lehet
ingatlant eladni, erről most döntsenek
Mirkóczki Ádám

Két megoldás lehet, az egyik az, hogy májusi Közgyűlésre vagyonrendeletnek bekell
bejönnie, vagy visszaveszik az Evattól az ingatlanokat
Orosz Lászlóné
Ő is egyetért a vagyonrendelet módosításával
Mirkóczki Ádám

Két megoldás lehet, az egyik az, hogy májusi Közgyűlésre vagyonrendeletnek
bekell bejönnie, vagy visszaveszik az Evattól az ingatlanokat
Kéri Jegyző urat, hogy készüljön vagyonrendelet módosítás
Orosz Lászlóné
a júniusi Közgyűlésre javasolja
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelete alapján a 4607/A/1,
4607/A/6 hrsz.-ú, természetben az Eger, Csíky Sándor u. 4. fsz/1. és fsz/6. szám
alatt található, valamint a 4796/A és 4796/C hrsz.-ú, természetben az Eger,
Tűzoltó tér 5/A. és 5/C. ingatlanok tekintetében az elővásárlási jogával nem kíván
élni.
Felelős:
Mirkóczki Ádám Polgármester
dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2022. június 30.
Szavazás

72

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 6 igen és 8 tartózkodás szavazattal szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot
Oroján Sándor
új szavazást kér
Szavazás

Eredeti határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelete alapján a 4607/A/1,
4607/A/6 hrsz.-ú, természetben az Eger, Csíky Sándor u. 4. fsz/1. és fsz/6. szám
alatt található, ingatlanok tekintetében az elővásárlási jogával nem kíván élni
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. júniusi
Közgyűlésre
Felelős:
Mirkóczki Ádám Polgármester
dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2022. június 30.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen (1 nem szavazott) szavazattal elfogadta
a határozati javaslatot
153/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelete alapján a 4607/A/1, 4607/A/6
hrsz.-ú, természetben az Eger, Csíky Sándor u. 4. fsz/1. és fsz/6. szám alatt található,
valamint a 4796/A és 4796/C hrsz.-ú, természetben az Eger, Tűzoltó tér 5/A. és 5/C.
ingatlanok tekintetében az elővásárlási jogával nem kíván élni.
A Közgyűlés felkéri az EVAT Zrt. Igazgatóságát, hogy vizsgálja felül a megkötött
adásvételi szerződést. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a 2022. június havi rendes
közgyűlésre készítse elő az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
35/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzati tulajdonú cégek
saját tulajdonú ingatlanjai eladása előzetes közgyűlési jóváhagyáshoz kötése érdekében.
Felelős:
Mirkóczki Ádám Polgármester
dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2022. június 30.
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37./Előterjesztés az egri 4958/1/A/3 hrsz.-ú, természetben az Eger, Jókai u. 3. fsz. 3. szám
alatt található ingatlan használatba adásáról az Egri Borút Egyesület részére
Sós
Tamás
tanácsnok

Farkas Attila
javasolja a C határozati elfogadását
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:
Határozati javaslat:
A verzió: 11 igen, 1 nem és 2 tartőzkodás

„A” verzió
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelet 15. § (1) és
(3) bekezdése alapján hozzájárul az egri 4958/1/A/3 hrsz-ú, Eger, Jókai u. 3. Fsz. 3.
szám alatti 15 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség kedvezményes
használatba adásához 2022. május 1. napjától az Egri Borút Egyesület részére havi
0,-Ft nettó használati díjért azzal, hogy az Egyesület vállalja a használati díjra
számított havi 22.133,-Ft ÁFA, valamint az ingatlan fenntartásával,
üzemeltetésével és rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek
megfizetését.
A kedvezményes használatba adásról szóló megállapodás aláírásának feltétele a
2022. március 3. és 2022. április 30. közötti időtartamra számított 156.017,- Ft +
42.125,-Ft ÁFA összegű használati díj Egri Borút Egyesület általi megfizetése.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Határidő: 2022. május 31.
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„B” verzió
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelet 15. § (1) és
(3) bekezdése alapján hozzájárul az egri 4958/1/A/3 hrsz-ú, Eger, Jókai u. 3. Fsz. 3.
szám alatti 15 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség kedvezményes
használatba adásához 2022. május 1. napjától az Egri Borút Egyesület részére havi
0,-Ft nettó használati díjért azzal, hogy az Egyesület vállalja a használati díjra
számított havi 11.067,-Ft ÁFA, valamint az ingatlan fenntartásával,
üzemeltetésével és rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek
megfizetését.
A kedvezményes használatba adásról szóló megállapodás aláírásának feltétele a
2022. március 3. és 2022. április 30. közötti időtartamra számított 78.008,- Ft +
21.062,-Ft ÁFA összegű használati díj Egri Borút Egyesület általi megfizetése.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:

dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Határidő: 2022. május 31.

„C” verzió
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján hozzájárul az egri 4958/1/A/3 hrsz-ú, Eger, Jókai u. 3. Fsz. 3.
szám alatti 15 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség kedvezményes
használatba adásához 2022. május 1. napjától az Egri Borút Egyesület részére havi
nettó 109.300,-Ft + 29.511 Ft használati díjért.
A használatba adásról szóló megállapodás aláírásának feltétele a 2022. március
3. és 2022. április 30. közötti időtartamra számított 208.023,- Ft + 56.166,-Ft ÁFA
összegű használati díj Egri Borút Egyesület általi megfizetése.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:

dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
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Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője

Határidő: 2022. május 31.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés szavazattal elfogadta a határozati javaslatot
154/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
„A” verzió
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelet 15. § (1) és
(3) bekezdése alapján hozzájárul az egri 4958/1/A/3 hrsz-ú, Eger, Jókai u. 3. Fsz. 3.
szám alatti 15 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség kedvezményes
használatba adásához 2022. május 1. napjától az Egri Borút Egyesület részére havi
0,-Ft nettó használati díjért azzal, hogy az Egyesület vállalja a használati díjra
számított havi 22.133,-Ft ÁFA, valamint az ingatlan fenntartásával,
üzemeltetésével és rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek
megfizetését.
A kedvezményes használatba adásról szóló megállapodás aláírásának feltétele a
2022. március 3. és 2022. április 30. közötti időtartamra számított 156.017,- Ft +
42.125,-Ft ÁFA összegű használati díj Egri Borút Egyesület általi megfizetése.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
dr. Nagy-Holló Eszter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Határidő: 2022. május 31.

38./Az előterjesztés címe: Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere
illetményének
módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:

Szavazás
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal elfogadta a
határozati javaslatot
155/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Határozati Javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Minczér Gábor főállású
alpolgármester illetményét 1.095.000 Ft.-ban, míg a költségtérítését 164.250 Ft.-ban
állapítja meg.
Felelős: Dr. Bánhidy Péter jegyző
Határidő: azonnal

39./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022. II.
negyedévi feladattervéről, valamint a 2022. III. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a
határozati javaslatot
156/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. II. negyedévi feladattervét
és a 2022. III. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadja.
Felelős:

dr. Bánhidy Péter jegyző

Határidő:

azonnal

40./Előterjesztés a 2022. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlésii határozatok
végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző
Orosz Lászlóné
Az Életfa Környezetvédelmi Szövetség használja ezt az épületet, viszont a fiatalok is
szeretnék használni. lehetne-e valami együttműködést javasolni
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Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen (1 fő nem szavazott)szavazattal elfogadta
a határozati javaslatot
157/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról készült beszámolót –az abban meghatározott határidő módosításokkal
- elfogadja.
Felelős: Dr. Bánhidy Péter jegyző
Határidő: azonnal

Sürgősségi indítvány
Előterjesztés EMJV Közbeszerzési Bíráló döntőbizottsága tagcseréjéről
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot
158/2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
tagjai közül azonnali hatállyal visszahívja Keresztes Zoltán képviselőt, és új tagnak Dr
Pócs Alfréd képviselőt választja meg.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző
Határidő: 2022. április 29.
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Sürgősségi indítvány Előterjesztés részvételi költségvetés felhasználásáról

Mirkóczki Zita
Farkas Attila
Az indítvány tartalmával, céljával egyetért , napirendre vétele nem volt jogszerű
az Alapokmány szerint ezért ebben a döntésben nem vesz részt

Mirkóczki Ádám
Mielőtt szavaznának, szerinte néhány alapelvet rögzíteni kellene.
1./ Kérdése: nemcsak egri lakosok, hanem Egerben dolgozó és tanuló állampolgárok is ?
Ezt rögzíteni kellene
Javasolja, hogy csak egri állandó lakcímmel rendelkező legyen
2./ Az anonimitással kapcsolatban az elkészítendő népszavazás rendszerén keresztül
3./ Szavazásnál csak az elektronikust javasolja

Keresztes Zoltán
Valótlant állít a polgármester, ő a videót kapta , nem ő osztotta meg.
Mirkóczki Ádám
Oroján Sándor

Mirkóczki Ádám Módosító javaslata Javasolja, hogy csak egri állandó lakcímmel
rendelkező, 18. életévét betöltő személy legyen
Szavazás: 6 igen, 3 nem 1 tartózkodás
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak a határozati javaslat
elfogadásáról:

Szavazás
Eredeti Határozati javaslat:
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a közösségi
költségvetési program meghirdetését. a 8/2022. (II. 28.) sz.önkormányzati költségvetési
rendelet II/220. címszámon lévő 20 millió forint fedezet terhére.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a közösségi költségvetési program lebonyolítására, a
Polgármesteri Hivatal megfelelő szervezeti egységeinek bevonásával.
Határidő meghirdetésre: 2022. május 5.
lebonyolításra: 2022. december 31.
Felelős: Dr. Bánhidy Péter jegyző

Megállapítja, hogy a Közgyűlés
javaslatot

szavazattal elfogadta a módosított határozati

159 /2022 (IV.28) Közgyűlési Határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a közösségi
költségvetési program meghirdetését. a 8/2022. (II. 28.) sz.önkormányzati költségvetési
rendelet II/220. címszámon lévő 20 millió forint fedezet terhére.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a II/220/2/6/K Részvételi
költségvetéssel összefüggő feladatok címszámról 20 millió forint átcsoportosításra
kerüljön a Részvételi költségvetés, és szoftverbeszerzés az elektronikus népszavazáshoz
új címre. Az elektronikus népszavazási szoftver megrendeléséhez szükséges forrás
összegével a 2021. évi pénzmaradvány 2022. májusi közgyűlési elfogadása során az
előirányzat kiegészítendő, amennyiben erre a fedezet a 2021. évi pénzmaradványból
biztosítható.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a közösségi költségvetési program lebonyolítására, a
Polgármesteri Hivatal megfelelő szervezeti egységeinek bevonásával.
Határidő meghirdetésre: 2022. május 5.
lebonyolításra: 2022. december 31.
Felelős: Dr. Bánhidy Péter jegyző

Tájékoztató
41./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő
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projektek
Mirkóczki Ádám polgármester

előrehaladásáról

Orosz Lászlóné: rossz a cím
42./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

Napirend utáni hozzászólás

Jósfai László
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