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Jegyzőkönyv
Készült: a Humán Erőforrás Bizottság 2012. szeptember 18-án Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Csákvári Antal elnök
Lombeczki Gábor képviselő tag
Bognár Ignác képviselő tag
Martonné Adler Ildikó képviselő tag
Bodnár Gábor szakértő
Aranyosi Gábor szakértő
Lakatos Oszkár szakértő

Hivatal részéről:

Rázsi Botond alpolgármester
Merczel Éva mb. irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dudás Gabriella gimnáziumi ügyintéző
Sulyok Mirtill oktatási csoportvezető
Tóth Péter ifjúsági ügyintéző
Kovács László alsó fokú ügyintéző
Zsótér Krisztián ügyintéző
Tóth Melinda jegyzőkönyvvezető
Szekeres Vivien jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Borbély András szakkollégium vezető
Felföldiné Szabados Ágnes szakkollégium vezető
Balogh Éva szakszervezeti képviselő
Ládiné Szabó Tünde szakszervezeti képviselő
Dr. Nagy Árpád – Egri Civil Kerekasztal
Fülöp Gábor - HKIK főtitkár
Takács Zoltán - Egri TISZK Kft. ügyvezető igazgató
Korsós Lajosné - EVAT Zrt. vagyonkezelési divízióvezető
Várkonyi György Olivér - EVAT Zrt. vezérigazgató

A bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket
és a szakirodák képviselőit. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mind a 7
tag jelen van. Kérdése volt, hogy mindenki meg kapta-e időben a napirendeket,
anyagokat? Senki nem jelezte, hogy nem, tehát volt idő a felkészülésre.
A napirendi pontokhoz módosítás nem érkezett. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi
pontok elfogadásáról.

A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi
pontokat.
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Eger Város Ösztöndíjasa cím alapításáról, a címmel járó támogatásról, annak
folyósításáról szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Csákvári Antal
Ez az anyag közgyűlés elé is kerül, előterjesztője Rázsi Botond alpolgármester, előadó
Merczel Éva irodavezető asszony. Kérdése volt irodavezető asszonyhoz, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Merczel Éva
Elmondta, hogy az anyagban mindent leírtak. Kérte a bizottságot, hogy alakítsa ki
álláspontját.
Csákvári Antal
Köszöntötte Fülöp Gábor urat, a Heves Megyei és Kereskedelmi Ipar Kamara főtitkárát,
kérdése volt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Fülöp Gábor
Elmondta, hogy talán mindenki előtt ismert az, hogy komoly munkaerőpiaci
problémák előtt állhat az ország, a régió és a város is. Ennek egyik oka az a komoly
demográfiai apály, amelyet generációnkét -30%-kal számolnak. További problémát
okozhat, hogy igen jelentős az elvándorlás, keletről nyugati irányába. Fontos, hogy a
helyi munkaerőt helyi lakosokkal pótolják. Ennek egyik eszköze volt a lakástámogatási
program, mely népszerű volt és a helyben maradást ösztönözte. Ez már megszűnt, és
most ezt szeretnék részben pótolni az ösztöndíj programmal. A kamara is támogatja
anyagilag az ösztöndíjrendszert a szociálisan rászoruló fiatalok részére, feltétele az,
hogy itt helyben találjanak munkát az iskola elvégzése után. Megköszönte az
együttműködést.
Csákvári Antal
Jelenleg 10 tanuló támogatásáról van szó. Középiskolások esetében 200 e Ft,
felsőoktatásban részt vevőknek 400 e Ft támogatás adható maximum. Ennek az
összegnek a felét kapják meg 10 hónapra elosztva, majd a másik részét akkor, amikor
az iskolát elvégezték. Feltétel a szociálisan rászorultság. Tanulmányi feltételnek is meg
kell felelni. A kamara megadta azokat a szakmákat, melyeket támogatni szeretne.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet
közgyűlés elé történő terjesztését.

120/2012. (IX. 18.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága támogatja az
Eger Város Ösztöndíjasa cím alapításáról, a címmel járó támogatásról, annak
folyósításáról szóló 2/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés
elé terjesztését.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett
tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 19/2008.
(IV.25.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Csákvári Antal
Az anyag előterjesztője Dr. Kovács Luca jegyzőasszony.
Átadta a szót Merczel Éva irodavezető asszonynak.
Merczel Éva
A 229. kormányrendelet módosította az oktatási-nevelési intézményekben igénybevett
tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjakról szóló korábbi szabályozást. Ez
átmeneti szabályozás, hiszen január 1-től az új fenntartónak kell majd meghatároznia
ezen rendelet alapján a térítési és tandíj fizetési kötelezettségeket. Ezt a szabályozást
felmenő rendszerben kell alkalmazni, tehát az augusztus 31.-ig tanulói jogviszonyt
létesített tanulók esetében a korábbi szabályozások, míg a szeptember 1. után létesített
tanulói jogviszony esetében már az új rendelet az érvényes. Próbálták úgy módosítani,
hogy ez ne jelentsen többlet terhet a térítési és tandíj fizetőkre. Jelentősebb változások
a zeneiskolánál és a másodszakmás tanulóknál van, ahol tandíjfizetési kötelezettséggé
alakul a térítési díj fizetési kötelezettség. Ezeket az átmeneti szabályokat az
önkormányzatnak december 31-ig alkalmaznia kell a rendeletében.
Csákvári Antal
Észrevétele volt az 1 melléklet 7. § 5 pontjához, a mondat nem értelmes.
Merczel Éva
Az „ellen” szó kimaradt, javítani fogják az anyagban.
Csákvári Antal
A 2. mellékletben, a 2 bekezdésben 250% szerepel és mindenhol máshol 25-30% van, ez
is elírás lehet.
Merczel Éva
Ott korábban 25% szerepelt és az 5-t kihúzva 0 kerül a helyére, tehát a 25 módosul 20ra. Pontosítani fogják.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet
közgyűlés elé történő terjesztését.
121/2012. (IX. 18.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Erőforrás Bizottsága támogatja az
önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi
szolgáltatásokért kérhető térítési díjakról és tandíjakról szóló 19/2008. (IV. 25.)
Önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését.
3.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelete az
önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti
díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló
26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Csákvári Antal
Kérdezte irodavezető asszonyt szeretne-e szóban kiegészítést tenni?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Az első szakasza a névjegyzékek feltételeit szigorítaná. Tapasztalat, hogy az Egerbe
költözött albérletben élők, már pár hónap után beadják igényüket önkormányzati
bérlakásra. Az egriek védelmében rendeletbe foglalnák, hogy aki egri munkahellyel
vagy a tartózkodási hellyel rendelkezik, egy éves várakozás után adhatna be
lakásigényre kérelmet.
A másik módosítás: a nyugdíjasházban a bekerülés feltétele jövedelemhatárhoz kötött
volt, a javaslat ezt eltörli.
A másik, pedig egy 4%-os bérleti díjemelés, minden lakbérre vonatkozóan, és a
kedvezmények mértékének 5-5 %-os csökkentése.
Csákvári Antal
Támogatja, az elhangzottakat és kiegészíti, azzal, hogy az egri lakások bérei még
mindig az átlag alatt vannak Magyarországon. Jövő évtől lakásonként 2000 forinttal
nőhetnek a kiadások. Az EVAT-tól kér megerősítést abban, hogy a felújítások
karbantartások sokba kerülnek, ezért szükség van anyagi fedezetre a
karbantartásokhoz.
Bognár Ignác
A 2. § (2) bekezdés „b” pontjában szereplő rendelkezést - miszerint a hajléktalan abban
az esetben kerülhet fel névjegyzékre, ha életvitelszerűen két évig Egerben él,- azzal
egészítené ki, „ha már korábban is rendelkezett egri lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel”. Más városokból a hajléktalanok ide jönnek lakást igényelni. A hajléktalanok,
nem viszik előre a város iparát, kultúráját, színvonalát.
Dr. Palotai Zsuzsanna
A hajléktalan akkor kaphat lakást, ha rendelkezik annyi jövedelemmel, amiből egy
lakást fenn tud tartani. Elfogadja Bognár Ignác képviselő úr javaslatát, hogy csak egri
lakó vagy egri tartózkodási hellyel rendelkezzen az, aki kérelmet ad be bérlakásra.

Csákvári Antal
Kérdezte a bizottság tagjait, hogy a módosítással elfogadják-e a rendeletet?
Megállapította, hogy hét igen szavazattal támogatták a rendelet módosítását és a
közgyűlés elé terjesztését.
122/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság egyhangú szavazással egyetért a rendelet-tervezet
Közgyűlés elé terjesztésével.
4. Előterjesztés az Egri TISZK Kft. 2012. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről.
Csákvári Antal
Köszöntette Takács Zoltán ügyvezető igazgatót és Zsótér Krisztiánt a
vagyongazdálkodási csoport képviselőjét. Kérdése volt, hogy igazgató úr kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Takács Zoltán
Elmondta, hogy az árbevételnél jelentős az elmaradás. Év végére várhatóan tudják
teljesíteni a nullszaldós üzleti eredményt. Az anyagban csak az első félév szerepel a 7.
és 8. hónap nem. Alpolgármester úrtól kaptak egy levelet, melyben az szerepel,
amennyiben úgy ítéli meg a TISZK, hogy nem teljesülnek a tervezett számok, akkor
készítsenek intézkedési tervet. Úgy ítélték, meg hogy év végéig sikerül teljesíteni a null
szaldót.
Csákvári Antal
Látható az anyagból, hogy a TISZK megtesz mindent azért, hogy pótolják a pályázatok
révén kieső bevételeket. Egyre több szakmában lehet számítani az egri TISZK-re, mint
vizsgahelyre, a környező településeken is.
Takács Zoltán
Összesen 51 szakképesítésben van már vizsgaszervezői joguk.
Csákvári Antal
Ez a társaság „több lábon áll” és a pályázatok miatt kieső bevételt máshonnan is tudja
pótolni.
Bognár Ignác
Kérdése volt, hogy a pályázatok sikertelenségének mi az oka, történt-e személyi
változás a pályázat írók körében, ill. hány főből áll a menedzsment? A legfontosabb
dolog, hogy az állam átveszi a szakképzést. A városnak 93,5 % tulajdona van a TISZKben, sok támogatást kapott. Kérdése volt, hogy január 1-tól a 93,5% városi tulajdon mit
fog érni?

Takács Zoltán
A menedzsment 9 főből áll és szinte mindig ugyanazok az emberek készítik a
pályázatokat. A pályázat beadásánál kikalkulálták, hogy milyen árbevétel és milyen
kulcsok mellett lehet nyereséges és eredményes a pályázat. A szakképzés jövőjét előre
megmondani nem tudja, a vagyon feletti rendelkezés kérdése sem tisztázott még.
Novemberre ígérték azokat a szabályokat, amelyek irányt mutatnak a jövőre nézve.
Csákvári Antal
A tulajdon az önkormányzatnál kell, hogy maradjon. A feladatellátást, hogy átveszi-e
az állam, az majd év végén fog kiderülni.
További kérdés, hozzászólás nem lévén kérte, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
Közgyűlés elé történő terjesztését.
123/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az
TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a
Társaság 2012. I. féléves beszámolóját 550 713 E Ft mérlegfőösszeggel és
255 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző
Megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Takács Zoltán
Ügyvezető
Határidő: 2012. szeptember 30.

5. Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Csákvári Antal
Előterjesztő Polgármester Úr, előadó Juhászné Dr. Krecz Erzsébet. Kérdése- volt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Nem volt szóbeli kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.

A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
Közgyűlés elé történő terjesztését.
124/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy a Ney
Ferenc Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 17. alcímszám) történjen meg a személyi
juttatások kiemelt előirányzatának 216 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 E Ft-os emelése, az V. fejezet 25.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka előirányzatának egyidejű csökkentésével
összesen 274 E Ft értékben.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy a Bölcsődei
Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 21. alcímszám) történjen meg a személyi
juttatások kiemelt előirányzatának 1.317 E Ft-os, és a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó 356 E Ft-os emelése, az V. fejezet 25.
Önkormányzati feladatellátás tartaléka előirányzatának egyidejű csökkentésével
összesen 1.673 E Ft értékben.
Felelős: Habis László Polgármester
Határidő: 2012. október 15.
6. Előterjesztés sportszervezetek támogatására.
Csákvári Antal
Az előterjesztő Rázsi Botond alpolgármester.
Rázsi Botond
Elmondta, az Egri Futball Club és az Eszterházy Szabadidő és Sportegyesület
támogatásáról van szó. A Futball Club esetén köztudott, hogy a csapat NB I-be került
és ez nem várt fejlesztéseket von maga után. Jelenleg még nem lehet meccset rendezni
a stadionban, mert nem felel meg bizonyos követelményeknek. A Club már végzett
felújításokat, amelyre az önkormányzatnak adott pillanatban nem volt lehetősége és
mivel önkormányzati tulajdonon végzett beruházás volt, ezért indokolt ezt
megtéríteni. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy milyen konkrét felújításokat
végeztek. A világítás elkészítése is előrehaladott állapotban van.
A kézilabda klub esetében TAO-s támogatást tudtak lehívni az előző idényben,
amelynek felhasználása december 31-ig lehetséges. Az egri kézilabda utánpótlás
számára sok támogatást tudnak biztosítani, sporteszközöket, ill. bérleti díjat tudnak
fizetni azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az utánpótlás neveléssel
foglalkoznak. A TAO-s támogatások önrészt igényelnek, ebben az esetben 10%, a klub
kérte az önkormányzat hozzájárulását. A 10% önrész majd megtérül. Kérte a
bizottságot, hogy támogassák.

Bognár Ignác
Javasolta, hogy a 2,8 millió Ft egyik felét októberig, a másik felét jövőre kapják meg. A
másik esetben is 50% legyen kifizetve, az önerő másik felét fizesse ki a klub.
Nem érti, miért várja el mindenki azt, hogy a pályázatok önrészét az önkormányzat
fizesse ki. Elismerte, hogy mindkét sportág nagyon fontos, de kérte, hogy a
támogatások összegét felezzék meg.
Csákvári Antal
A Futball Club nem kap sok támogatást és egy ilyen klub fenntartása nagyon sokba
kerül. A kézilabdások esetében nincs tudomása 3 millió Ft vagy annál nagyobb összegű
támogatásról. Fontos az utánpótlás nevelés, a mindennapos testnevelés segítése. A
TAO-s pénz által az önkormányzati intézmények bevételhez jutnak és ezt a 3 milliót
többszörösen visszakapja az önkormányzat.
Nem az üzleti szellemiség az elsődleges, hanem az, hogy a gyerekek mozgáskultúrája
fejlődjön. A Klub felvállalta, hogy az iskolákban megfelelő szakemberek biztosításával
oktatják ezt a sportot felső tagozaton.
Rázsi Botond
Kézilabda esetében ez csak az utánpótlás nevelésről szól és az önrész többszörösét
hívja le TAO-s támogatás címén, de ahhoz nem kér önrészt. Méltányosan kalkulált
bérleti díjak vannak. Itt szó van még pólókról és a kézilabdát segítő egyéb eszközökről,
amelyhez az iskola egyéb esetben nagyon nehezen juta hozzá. Nem lenne jó
megfelezni az összegeket, mert akkor csak a fele támogatást tudja lehívni a klub.
A Futball Clubnak valóban csak töredék támogatást adnak, ahhoz képeset amennyibe
ez valójában kerül. A csapat neve Egri FC és nem a szponzorról van elnevezve.
A kormányzat és az MLSZ a jövőben támogatni kívánja a labdarúgó stadionok
fejlesztését, de ehhez önerőt várnak el.
Martonné Adler Ildikó
Ezek a pénzek csak utánpótlás nevelésre használhatóak és ezt szigorúan ellenőrzik.
Nem csak az felső, hanem a alsó tagozatosok kézilabda fejlesztésével is foglalkozik.
Már első és másodikos gyermekek is szivacs kézlabdával tudnak játszani, ez nagyon jó
dolog.
Bognár Ignác
A kézilabda esetében nem szerette volna az 50%-ot elvinni, csak időben eltolni.
Csákvári Antal
Kérdése volt Képviselő Úrhoz, hogy a módosítást fenntartja-e?
Bognár Ignác
A válaszokat megértette és elfogadta.
Nincs módosítás.
Rázsi Botond
Ezek a sportágak történelmileg alakultak így és ezért sokba kerülnek.

Aranyosi Gábor
Simon Antal vezetőedző úgy nyilatkozott egy újságnak, hogy hátrányos a Club és Eger
számára is hogy még nem tudnak itt mérkőzéseket játszani.
A legutóbbi meccset Debrecenben játszották és 650 e Ft-ba került a csapatnak. A Club
vállalkozási alapon működik, amelytől hasznot remélnek. A hétfői hírlapban megjelent
újságcikkben felmerült az a kérdés is, hogy vajon meddig lesz türelme és pénze ezt
működtetni a tulajdonosnak.
Csákvári Antal
A játékosoknak is jobb lenne, ha Egerben játszhatnának. Kérte azt, hogy a sporttal,
klubokkal kapcsolatos előterjesztéseknél legyenek meghívott vendégek is jelen.
Szívesen tennének fel kérdéseket az érintett szakembereknek.
Bodnár Gábor
A klubok próbálnak gyerekeket keresni a pályázatokhoz, mert csak így tudják
megkapni a pénzt. A Hunyadiban is van utánpótlás nevelés és már 53 gyermek jár
rendszeresen a kézilabdaedzésekre.
Bizonytalan a jövőképet illetően, de reméli, hogy az utánpótlás nevelés a későbbiekben
is támogatva lesz és nem csak most a program elején. Most még minden jó irányba
halad.
Rázsi Botond
Az, hogy a csapat most megkapja a 2,8 milliót egy fontos és elvárt gesztus, hiszen a
tulajdonos több, mint 100 millió Ft-ot fordít a csapatra és nem a létesítményre. A város
és a klub is elesik bizonyos bevételektől, mert nem tudnak Egerben játszani. A Club
Eger nevét viseli. A világító testekkel kapcsolatban valóban nem történt látványos
munka, de a háttérben sokan dolgoznak azon, hogy ez pár héten belül megvalósuljon.
Az előkészítés több hónapos munkát vesz igénybe.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem lévén, kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztés Közgyűlés
elé történő terjesztését.
125/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Futball Club Kftnek a kft által a Szentmarjay Tibor Városi Stadionban végzett fejlesztések
megtérítésére 2,8 millió Ft felhalmozási támogatást nyújt. A Közgyűlés a
támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Fedezete:

V/4. Vagyoni
tartalék

bevételekhez

kapcsolódó

Határidő:
Felelős:

2012. október 15.
Dr. Kovács
Merczel Éva

Luca

jegyző

megbízásából:

Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az SBS Eger Eszterházy
Szabadidő Sportegyesületnek az egri önkormányzat által fenntartott iskolákban
folyó kézilabda utánpótlás fejlesztéséhez 2012-ben és 2013-ban lehívandó TAO-s
források önrészére 3 millió Ft működési célú támogatást nyújt. A Közgyűlés a
támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Fedezete:
Határidő:
Felelős:

V/25. Önkormányzati feladatellátás tartaléka
2012. október 15.
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda

7. Előterjesztés az intézményi minőségirányítási programok végrehajtásának
éves értékeléséről.
Csákvári Antal
Kérdése volt, hogy irodavezető asszony kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Merczel Éva
Ez az utolsó év, amikor az önkormányzatnak, mint fenntartónak a minőségirányítási
programokat el kell fogadnia. Az új köznevelési törvény már ezt a fajta
minőségirányítási programot, mint külön programot nem ismeri. Kérte a bizottságot,
hogy fogadják el az értékeléseket.
Csákvári Antal
16 intézményről van szó. Ezt az anyagot a közgyűlés nem tárgyalja, bizottsági
hatáskörbe tartozik.
Bognár Ignác
Felhívta a figyelmet arra, hogy a 3. számú határozati javaslatnál Csományné Pós Judit
óvodavezető nevében elírás van.

Merczel Éva
Javítani fogják a határozati javaslatot.
Csákvári Antal
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatban
foglaltakat.
126/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Szivárvány Óvoda Intézményi
Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Felföldiné Szabados Ágnes
Óvodavezető
2012. szeptember 20.

127/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Benedek Elek Óvoda
Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló éves
értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Gál Judit
Óvodavezető
2012. szeptember 20.

128/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Ney Ferenc Óvoda Intézményi
Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Csományné Pós Judit
Óvodavezető
2012. szeptember 20.

129/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló éves
értékelést.
Felelős:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Bodnár Gábor
Igazgató
Határidő: 2012. szeptember 20.

130/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Lenkey János Általános Iskola
Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló éves
értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Szeleczki János
Igazgató
2012. szeptember 20.

131/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Kemény Ferenc Sportiskola és
Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról
szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Kékesi László
Igazgató
2012. szeptember 20.

132/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Balassi Bálint Általános Iskola
és Előkészítő Szakiskola Intézményi Minőségirányítási Programjának
végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Merczel Éva

Határidő:

Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Lachata István
Igazgató
2012. szeptember 20.

133/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Pásztorvölgyi Általános Iskola
és Gimnázium Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról
szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Kántor Zsolt
Igazgató
2012. szeptember 20.

134/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Dobó István Gimnázium
Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló éves
értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Csontosné Mészáros Katalin
Igazgató
2012. szeptember 20.

135/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
és Kollégium Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról
szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Gönczi Sándor
Igazgató
2012. szeptember 20.

136/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Intézményi Minőségirányítási
Programjának végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Kerekné Fábri Eufrozina
Igazgató
2012. szeptember 20.

137/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Intézményi Minőségirányítási
Programjának végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Borbély András
Igazgató
2012. szeptember 20.

138/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minőségirányítási Programjának
végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Rozmán Éva
Igazgató
2012. szeptember 20.

139/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja az Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló éves
értékelést.

Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Dr. Vasas Joachim
Igazgató
2012. szeptember 20.

140/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Farkas Ferenc Zeneiskola
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
Intézményi
Minőségirányítási
Programjának végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Barczi- Bennett Edina
Igazgató
2012. szeptember 20.

141/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A bizottság saját hatáskörben eljárva elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó,
Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Intézményi Minőségirányítási
Programjának végrehajtásáról szóló éves értékelést.
Felelős:

Határidő:

Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Balázsné Csuha Mária
Igazgató
2012. szeptember 20.”

8. Előterjesztés a középfokú nevelési-oktatási intézményekben 2013/2014.
tanévben indítható tanulócsoportok számáról
Merczel Éva
Kiegészítésként elmondta, hogy furcsának tűnhet az, hogy a jelenlegi fenntartónak a
jövő évi beiskolázásról kell döntenie. Jogszabály szerint az önkormányzat december 31ig a fenntartó és a beiskolázást az ősszel el kell indítani és október 31-ig nyilvánossá
kell tennie az iskoláknak a beiskolázási szándékukat. Egyetlen változás van az előző
évekhez képest, ennek oka az, hogy a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában a
rendészeti képzés felfutása miatt többlet osztály indítására tettek javaslatot. Az összes
többi iskolánál a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megy a beiskolázás.
Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola átadásával a mutatószámok
változtak, ezért úgy tűnik, mintha közel 23 osztálynyi csökkenés lenne a rendszerben,
de ez valójában nem csökkenés.

Csákvári Antal
Valamennyi iskolánál változatlanok az osztályok számai. A Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskolánál plusz egy osztály indul. Változás lenne az, hogy a Dobóban a
hatosztályos gimnázium felvételijénél az írásbeli mellett egy szóbeli meghallgatás is
lesz. Erre a sok jelentkező miatt van szükség.
Merczel Éva
Az iskolák egy központi írásbelire jelentkezhetnek, amennyiben a felvételi
eredményeik ezt megengedik. A Dobóban elérték azt az évfolyam számot, amellyel
lehetővé válik az, hogy a hatosztályos gimnáziumba felvételit tartson és ne csak a
hozott pontok alapján kerüljenek be a tanulók.
Csákvári Antal
Kérdése volt irodavezető asszonyhoz, hogy érzékelhető-e valamilyen tendencia arra
vonatkozóan, hogy többen jelentkeznek a 6-8 osztályos gimnáziumokba.
Merczel Éva
Igen, egyre több szülő íratja gyermekét 6-8 osztályos gimnáziumba. A szülők ezzel a
lehetőséggel szívesen élnek. A nem önkormányzati iskolákban is van 6-8 osztályos
gimnáziumi képzés és fel tudják tölteni a létszámokat, amellett, hogy az
önkormányzati szférában csak a Dobóban van ilyen képzés.
Aranyosi Gábor
Elmondta, hogy az a fajta felelősség ami egy nyugodt iskolai munkához szükséges az
hiányzik. 20 éven belül négy féle rendszer ment végig kimenő rendszerben a Dobóban.
Nehéz így azt a stabilitást biztosítani, amelyet a szülők elvárnak egy iskolától.
Csákvári Antal
Korábbi bizottsági ülésen volt szó a hat osztályos gimnáziumi képzés indításáról két
másik iskola esetében, de most ez nem része az előterjesztésnek.
Bognár Ignác
Elmondta, hogy nem fogja támogatni a Dobó István Gimnázium esetében a hat
osztályos gimnázium indítását. Kérte, hogy erről külön szavazzanak és ne támogassák
a hat osztályos képzés indítását. Nem jó a gyerekeknek, ha már ilyen korán
felvételizniük kell.
Csákvári Antal
A Dobó István Gimnázium Alapító Okiratában szerepel a hat osztályos képzés. Most
arról kell dönteni, hogy hány osztályt indítson.
Rázsi Botond
Elmondta, hogy Bognár Ignác képviselő úr mondanivalója szakmailag megalapozatlan.
Amennyiben most változtatnak ezen, akkor ezzel pont az erősödik, hogy minden
évben változtatnak. Amennyiben már elindult egy folyamat a Dobóban, akkor azt vigye
végig és 2013 január 1-től már nem az önkormányzat a fenntartó. Régebben azért

támogatta volna a Pásztorvölgyiben és a Szilágyiban a hat osztályos képzés indítását,
hogy ezzel az iskolának megadja a lehetőséget. A későbbiekben úgy is kiválogatódnak
azok az iskolák, amelyek ezt jó csinálják.
Martonné Adler lldikó
Nem támogatja Bognár Ignác indítványát, miszerint ne legyen hat osztályos képzés az
iskolában. Egerben minőségi és sokszínű oktatásnak kell működnie. Javasolta, hogy a
Dobónak maradjon meg ez lehetőség is.
Bodnár Gábor
Soknak találta a hat osztályos képzések számát. Már a 4,4 átlaggal rendelkező
gyerekeket is felveszik.
Csákvári Antal
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az első számú határozati javaslatról.
A Bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal támogatta a határozati javaslatban
foglaltakat.
142/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
1.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Dobó István
Gimnázium a 2013/2014. tanévben 2 négy évfolyamos gimnáziumi osztályt
(általános; biológia, angol nyelvi tagozat) és 1 öt évfolyamos angol nyelvi
előkészítő gimnáziumi osztályt indíthat a 9. évfolyamon. Fentieken túl a
Közgyűlés engedélyezi, hogy az intézmény a 7. évfolyamon indíthat 1 hat
évfolyamos gimnáziumi osztályt.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Csontosné Mészáros Katalin
Dobó István Gimnázium Igazgatója
Határidő:
2013. szeptember 1.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta
javaslatokban foglaltakat.

a

határozati

143/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:

1.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium és Kollégium a 2013/2014. tanévben 4 osztályt indíthat a 9.
évfolyamon. Ebből 3 osztály négy évfolyamos gimnáziumi osztály
(angol/humán;
biológia-kémia/általános;
matematika/fizika/informatika
tagozat), további 1 osztály Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő
öt évfolyamos gimnáziumi osztály.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Gönczi Sándor
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Igazgatója
2013. szeptember 1.

2.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Pásztorvölgyi Általános
Iskola és Gimnázium a 2013/2014. tanévben 2 osztályt indíthat a 9. évfolyamon,
melyből 1 osztály öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály, 1
osztály pedig öt évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi
osztály.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Kántor Zsolt
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Igazgatója
2013. szeptember 1.

3.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium a 2013/2014. tanévben 4 osztályt
indíthat a 9. évfolyamon, melyből 2 osztály négy évfolyamos egészségügyi
szakmacsoportos szakközépiskolai osztály, 1 osztály négy évfolyamos
rendészeti pályára előkészítő szakmacsoporton kívüli szakközépiskolai osztály,
1 osztály pedig szociális szakmacsoportos szakiskolai osztály.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Kerekné Fábri Eufrozina
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Igazgatója
2013. szeptember 1.

4.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium a
2013/2014. tanévben 11 osztályt indíthat a 9. évfolyamon, melyből 3 osztály négy
évfolyamos szakközépiskolai osztály, 8 osztály szakiskolai osztály.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Prof. Dr. Vasas Joachim
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakiskola és Kollégium Igazgatója
2013. szeptember 1.

Szakközép-,

5.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium a 2013/2014. tanévben 7 osztályt indíthat a
9. évfolyamon, melyből 2 osztály négy évfolyamos szakközépiskolai osztály, 5
osztály szakiskolai osztály.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Borbély András
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Igazgatója
2013. szeptember 1.

9. Előterjesztés a Benedek Elek Óvoda Nevelési Programjának módosítására
Csákvári Antal
Ezt az anyagot csak a bizottság tárgyalja. Két ok miatt kerül sor a nevelési program
módosítására. Az egyik ok az angol nyelvű óvodai nevelés bevezetése a székhely
óvodában. A másik a Waldorf módszerrel történő nevelés bevezetése az OVI-VÁR
Óvoda egyik csoportjában.
Merczel Éva
Ez csoportfejlesztéssel nem jár. Óvodavezető asszony az előzetes felmérés és szülői
igények alapján kereste meg a szakirodát ezzel a kéréssel.
Martonné Adler Ildikó
Jó dolognak tartotta, hogy a szülői igényeket figyelembe veszik, és az alapján hajtják
végre a fejlesztéseket. Előrevetíti annak a lehetőségét, hogy általános iskolában kéttannyelvű képzést lehessen indítani, erre is egyre nagyobb szülői igény van.

Bognár Ignác
Elmondta, nem fogja támogatni a döntési javaslatot és nem hiszi el, hogy valóban
szülői igények miatt kerül sor a Waldorf-módszer bevezetésére. Az angol nyelv
bevezetését értelmetlennek találta, a „gyermek legyen gyermek”.
Csákvári Antal
A Waldorf-módszer jó és környezettudatos nevelést jelent.
Átadta a szót az óvodai szakkollégium vezetőjének.
Felföldiné Szabados Ágnes
Fontos, hogy már óvodás korban megadják a szülőknek a lehetőséget a választásra. Az
angol nyelvű nevelésre is szükség van. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermekek
elkülönítve egy-egy órában angolul énekelnek vagy játszanak. Azt jelenti, hogy a
délelőtt folyamán egy angolul anyanyelvi szinten és egy magyar nyelven beszélő
óvodapedagógus is ott van és a gyermek egyszerre hallja mindkét nyelvet. Ennek
általános iskolában van folytatása a két tannyelvű képzésen. A Waldorf-módszer
rendkívül természet közeli. Véleménye szerint a magyar óvodai nevelés és a Waldorfmódszer között nincsenek óriási különbségek. Nagyon fontos, hogy Egerben legyen
ilyen lehetőség a szülőknek.
Martonné Adler Ildikó
A nyelvtanulásnak komoly szakirodalma van. Amennyiben egy gyermek egyik szülője
magyar, a másik pedig egy más anyanyelven beszél, akkor gyermek később kezd el
beszélni, de mindkét nyelven anyanyelvi szinten. Ez nagyon nagy előnyt jelent és meg
kell adni a gyermekeknek a lehetőséget. A Waldorf-módszerre, ha van igény, akkor
arra is meg kell adni a lehetőséget.
Csákvári Antal
Ez újabb kihívás az óvodában dolgozó pedagógusoknak, sok felkészülést igényel.
Nagyon fontosnak tartja a nyelvtanulást. A munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez
elengedhetetlen már legalább egy világnyelv ismerete.
Martonné Adler Ildikó
A Waldorf-módszer a gyerekek természettudományos érdeklődését kelti fel,
felfedezve-tapasztalva tanulni. Nem baj, ha a gyermekek ezen érdeklődését erősítik,
hiszen nincsen elég fizika, kémia tanár vagy mérnök. A módszer ezért is támogatható.
Felföldiné Szabados Ágnes
Általában a gyerekfelvétel a belvárosra koncentrálódik, a Felsővárosban csökken a
gyermeklétszám az óvodákban. Így legalább szóródni tudnak a gyerekek.
Rázsi Botond
Elmondta, hogy mióta alpolgármester lett, legalább öt alkalommal próbálták elindítani
a Waldorf-módszert óvodában és általános iskolába is, mert jelentős a szülői igény
mindkettőre. Örömmel fogadta, hogy most egy óvodának a tagjaként valósul meg a
módszer. A későbbiekben valószínűleg önállósodni fognak. Az óvodai nyelvoktatás
nem minden gyermek esetében sikeres, de ha erre is igény van, akkor valósuljon meg.

Bognár Ignác
A kisgyermek még úgysem tudja eldönteni, hogy mi lesz belőle. Nem lenne jó sem a
gyermeknek, sem a szülőknek az, ha pl. a Lajosvárosból kellene a felsővárosba járni
óvodába.
Csákvári Antal
Az a szülő, aki ezt szeretné és vállalja, meg fogja oldani az óvodába járást.
Felföldiné Szabados Ágnes
Ez nem fogja veszélyeztetni a lajosvárosi óvodákat, csak egy Waldorf csoport
indításáról van szó. Az angol nyelvű nevelésnek még nagy jövője lehet Egerben.
Ládiné Szabó Tünde
A lehetőséget meg kell adni a gyermeknek, még akkor is, ha nem fogja kihasználni.
Csákvári Antal
Módosítás nem érkezett.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A Bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatban
foglaltakat.
144/2012. (IX. 18.) HEB döntés
Eger Megyei Jogú Város Humán Erőforrás Bizottsága saját hatáskörében eljárva 2012.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a Benedek Elek Óvoda Nevelési Programjának
módosítását.
Felelős:

Merczel Éva
mb. Irodavezető
Gál Judit
Óvodavezető

Határidő:

012. szeptember 19.

10. Előterjesztés a közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi mutatószámaival
összefüggő előirányzat módosításokról
Merczel Éva
A korábbi évek gyakorlatához híven most is készült anyag a mutatószámokhoz
kapcsolódó előirányzat módosításokról.
A mezőgazdasági épületének kiürítését követően még vannak padok és egyéb eszközök
a Pozsonyi úti épületben, amelyekre az iskolának szüksége lenne, és határidő

módosítást kér igazgató úr az épületátadásra azért, hogy az eszközök elszállításáról
tudjon gondoskodni.
Csákvári Antal
Az átköltözésénél érthető, hogy adódhatnak problémák, hiszen nem egy kis lakásról
van szó. Kérte, hogy támogassák a határozati javaslatokat.
Bognár Ignác
Az elektronikus rendszer kiépítésére 2,5 millió Ft-ra, kerítésre 500 e Ft-ra lenne
szükség. Idézte az előterjesztés egy mondatát. „Mindezen munkáknak az elvégzésére
csak abban az esetben kerül sor, amennyiben az ingatlan az önkormányzat
tulajdonában marad.” Kérdése volt, hogy ha sikerülne eladni az épületet, akkor ez már
az új tulajdonos feladata lenne, vagy egyáltalán elakarják-e adni?
Rázsi Botond
Igen, ezt az ingatlant minél hamarabb szeretnék eladni. Amennyiben az első körben
nem lesz érdeklődő, akkor el kell kezdeni gondoskodni az állag megóvásról.
Bognár Ignác
Akkor miért az idei évi költségvetésben kell ennek lennie, ha nem is biztos, hogy
felhasználásra kerül?
Rázsi Botond
Ezt az összeget vissza lehet csoportosítani és inkább legyen most készenlétben.
Csákvári Antal
További kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé történő terjesztését.
145/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az alábbi határozat elfogadását:
1.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a közoktatási ágazat érintett
intézményében a 2012/2013. tanévi mutatószámok változásaival összefüggésben, ezen
belül a feladatot bővülése miatt az 1. mellékletben szereplő pótelőirányzat kerüljön
biztosításra a Hunyadi Mátyás Általános Iskola részére
2012. évi kiadási többlet mindösszesen:
melyből:
- személyi juttatás:
- munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó:

394 e Ft
310 e Ft
84 e Ft

Fedezete: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés V/25 önkormányzati
feladatellátás tartalék címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2012. október 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a döntésben érintett
közalkalmazott munkaviszonyának megszűnése miatt, 2012. évben esedékes felmentési
átlagkeresetre, valamint a végkielégítésre a 2. mellékletben részletezett pótelőirányzat
kerüljön jóváhagyásra.
A 2012. évben esedékes kifizetés összege: 650 e Ft, melyből személyi juttatás: 512 e Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 138 e Ft.
Fedezete: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés V/25 önkormányzati
feladatellátás tartalék címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2012. október 31.

3.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásban működő közoktatási intézmények vonatkozásban engedélyezi, hogy
oktatásszervezési okok fennállása esetén a 2012/2013. nevelési, illetve tanítási évben az
óvodai csoportokban az alapító okiratban meghatározott felvehető gyermeklétszám
mértékéig, iskolai osztályokban, kollégiumi csoportokban, alapfokú művészetoktatási
intézményben pedig a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 3. számú
mellékletében meghatározott mértékben el lehessen térni a maximális osztály és
csoportlétszámtól.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
2012. szeptember 30.

4.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 476/2012 (VIII. 30.) számú közgyűlése
határozatának módosításaként dönt arról, hogy a 3300 Eger, Mátyás király u. 52-54.
szám alatti épület állagmegóvása, őrzése érdekében legkésőbb 2012. október 31-től az
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye kezelésébe kerüljön. Továbbá feladatul
szabja a jegyzőnek, hogy gondoskodjon az épület leltári átadás átvételének
megszervezéséről.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2012. október 31.

5.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a 3300 Eger, Mátyás király u. 5254. szám alatti épület állagmegóvása, őrzése érdekében 3.000 e Ft –átgondolt és
takarékos előirányzat felhasználás mellett – pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az
Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2012. évi költségvetésébe, felújítási kiadásra,
amennyiben az ingatlan önkormányzati hasznosítására, értékesítésére a megadott
határidőig nincs lehetőség.
Átmeneti fedezete: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés V/4 vagyoni bevételekhez
kapcsolódó tartalék címszám

Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2012. október 31.

6.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a 3300 Eger, Mátyás király u. 52-54. szám
alatti épület Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata könyveiben történő számviteli
átvezetéséről. Továbbá feladatul szabja a jegyzőnek, hogy gondoskodjon az ezzel
összefüggő intézkedések megtételéről.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
2012. október 31.

11. Előterjesztés a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium létszámkeretének
módosítására.
Csákvári Antal
Az anyaghoz kérdés, hozzászólás nem érkezett. Kérte a bizottság tagjait, hogy
szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
Közgyűlés elé történő terjesztését.

146/2012. (IX. 18.) HEB döntés
A Humán Erőforrás Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendelete 4. mellékletében, az 1. 5. sor Szilágyi Erzsébet Gimnázium és
Kollégium létszámkeret munka törvénykönyv hatálya alá tartozó oszlop adata, 1 fővel
kerüljön csökkentésre. A létszámkeret egyéb dolgozó oszlop adata, a következő
rendeletmódosításkor 1 fővel kerüljön megemelésre. Az intézmény létszámkeret
összesen oszlop adata a 94 fő változatlanul marad.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző
megbízásából:
Merczel Éva
Oktatási Kulturális Sport és
Ifjúsági
Iroda
megbízott
vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. november 30.

12. Tájékoztató az innovatív iskolák fejlesztése című pályázatról
Rázsi Botond
Az innovatív iskola fejlesztési pályázat nagy összeg lehívását teszi lehetővé az
iskoláknak. Voltak aggályok azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat vállalja-e
ezeket a pályázatokat, hiszen januártól már más fenntartóhoz fognak kerülni az iskolák
és az eszközök. Szükség van a lehetőségek megragadására és támogatni kell az
iskolákat.

Bodnár Gábor
Elmondta, hogy ma kapott tájékoztatást arról, hogy a pályázatban a kis értékű
eszközök halmazban nem lehet IKT eszköz. 100 millió Ft esetében a kis értékű eszköz
kb. 10-15 millió Ft. Ez nagyon nagy összeg kis értékű eszközökre és sok minden „apró
dolog” bekerül az iskola leltárába és erről gondoskodni nagyon nehéz. Régen a
Wignerben tanárként dolgozott és az iskola kapott sok eszközt, aminek nagy részért
nem tudta használni. Problémát jelentett az, hogy hová tegyék ezt a sok eszközt úgy,
hogy az évek múlva is meglegyen. Az iskolavezetéssel újra fogja gondolni a pályázatot
és hivatalos állásfoglalást is kért. Probléma, hogy nem lehet IKT eszközt venni, mert 15
millió Ft-ért nem vásárolhatnak csak labdákat. Ez olyan magas darabszámmal terhelné
meg az iskolai leltárt, amiért felelősséget nem tud vállalni, hiszen nincsen hely ahol
ellehet helyezni és biztonságosan tárolni.
Merczel Éva
A beadási nyitónap megváltozott, ennek oka, hogy változott a pályázati kiírás feltétel
rendszere. Valóban nem szabad több 100 millió Ft-ra csak azért pályázni, hogy el
legyen költve. Mindenképpen hasznosan kell felhasználni a pályázati összegeket. A
szakiroda támogatja ezen projectek benyújtását. A mai nap információi alapján az
intézményvezetőkkel fognak beszélni, hogy vállalják-e ezen feltételek mellett a
pályázatot. Minden intézménytől kértek egy részletesebb anyagot, amelyben leírják,
pontosan az intézmény melyik pályázati ablakban kíván pályázni, milyen típusú
pályázat beadását tervezi. Az anyagot ezekkel az információkkal majd folyamatosan
bővítik. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ elnök asszonya a múlt héten
Egerben tartott egy előadást, amelyen az önkormányzati iskolák állami átvételével
kapcsolatos feladatokról is szó volt. Itt egyértelműen elmondta azt, hogy az
intézményfenntartó központ az általános és középiskolák, ill. egyéb intézmények
projectjeiben jogutódnak tekinti magát és folytatni szeretné ezeket a projecteket.
Javasolta azt, hogy amennyiben lehetőség van rá az iskolák induljanak a pályázaton.
Csákvári Antal
Kérte, hogy az anyagban az intézményeknél legyen konkrétabb a leírás, ne csak az
összeg szerepeljen.
Bodnár Gábor
Elmondta, hogy nem csodálkozna azon, ha valamelyik intézmény visszalépne a
pályázattól. Ő maga is fontolgatja a visszalépést.

Csákvári Antal
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a tájékoztató Közgyűlés
elé történő terjesztését.

13. Tájékoztató az oktatási rendszer átalakításáról.
Csákvári Antal
Az anyaghoz kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a tájékoztató Közgyűlés
elé történő terjesztését.
A bizottsági ülés zárt üléssel folytatódik.

k. m. f.

…………………..………………
Csákvári Antal
Humán Erőforrás Bizottság
elnöke

