Iktatószám: 16088-3/2021
JEGYZŐKÖNYV
a Városi Szociális, Urbanisztikai
és Kulturális Bizottság üléséről
Felvéve: Polgármesteri Hivatal I. tárgyaló
Ideje: 2021. augusztus 30. 11 óra
Jelen vannak:
Mirkóczki Zita
Berecz Mátyás
Keresztes Zoltán
Oroján Sándor
Kovács Csatlós Tamás
Dr. Pócs Alfréd
Aux Józsefné
Csillag Tamás
Bársony András

elnök
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
szakértő
szakértő 9. napirendi ponttól
szakértő

A Hivatal részéről:
Minczér Gábor
Farkas Attila
Spisák György
Józsa Réka
Dudás Gabriella
Püski Viktória
Kovács Ivett
Rózsa Beatrix
Kacsó János
Szajlai Olimpia
Balázs Helga
Pandlé Molnár Erika
Verébné K. Katalin
Gál Sándor
Oláh István
Dr. Nagy-Holló Eszter
Dr. Gubala-Mentusz Dorottya
Hajdúné Tóth Erika
Szecskó Anett
Merczel Éva
Birinyi Zoltán

alpolgármester
alpolgármester
irodavezető/aljegyző
pályázati menedzser
kulturális ügyintéző
kulturális intézményi referens
sport ügyintéző
ifjúsági referens
Főépítész
építész
gazdasági vezető
gazdasági igazgatóhelyettes
gazdasági ügyintéző
irodavezető
beruházási ügyintéző
irodavezető
jogász
csoportvezető
ügyintéző
köznevelési menedzser
lakásügyi ügyintéző
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Molnár Sándorné
Solymosné Füstös Zsuzsanna
Dr. Szalóczi Ilona

szociális ügyintéző
kontroller
jogász

Tanácskozási joggal:
Dr. Pápai Ákos
Badacsonyiné Bohus Gabriella Civil Kerekasztal
Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató
Szabó László EKVI megbízott igazgató
Jegyzőkönyvvezető:

Tóthné Dr. Kiss-Orosz Mária

Mirkóczki Zita
Köszönti a bizottsági tagokat, a hivatal munkatársait és a meghívottakat. Megállapítja,
hogy a Bizottság tagjai közül 8 fő jelen van, így a Bizottság határozatképes. Csillag Tamás
később érkezik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács-Csatlós Tamás képviselőt kéri fel.
Megkérdezi, hogy megkapta-e mindenki a napirendi pontok anyagát.
Bejelenti, hogy Farkas Attila alpolgármester sürgősségi indítványt nyújtott be
„Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj
pályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról” címmel
Kéri, szavazzanak a sürgősségi indítvány napirendként történő tárgyalásáról. Szavazás.
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal elfogadta. Kéri, szavazzanak a
napirendek elfogadásáról. Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal elfogadta.
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1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról (VSZUKB, VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívottak:
Dr. Juhász Györgyi gyermekorvos- nincs jelen
Szabó László mb. igazgató mb. igazgató EKVI- jelen van
Dr. Vajon Ildikó gyermekorvos - nincs jelen
Dr. Nagy Ilona gyermekorvos - nincs jelen
Dr. Drelyó Katalin iskolaorvos - nincs jelen
Dr. Szerdahelyi Tünde gyermekorvos -- nincs jelen
Dr. Kusper Zsuzsanna iskolaorvos - nincs jelen
Dr. Vadász Jolán gyermekorvos- nincs jelen
Dr. Török Judit gyermekorvos - nincs jelen
Dr. Mezei Éva iskolaorvos - nincs jelen
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításának, valamint az iskolaorvosi
feladatok eü. jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal történő ellátásáról szóló
határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a Bizottság
a döntési javaslatot.
10/2021. (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
37/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításának, valamint az iskolaorvosi
feladatok eü. jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal történő ellátásáról szóló
határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását.
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2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a
személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és
azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Földvári Győző tanácsnok
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Földvári Győző
Az előterjesztés bizottság, illetve közgyűlés elé kerülésének oka, hogy a középfokú
köznevelési intézményekben az étkeztetést az EKVI biztosítja különböző szolgáltatókon
keresztül. Az első félévben olyan mértékűvé nőtt a kintlévőség, ami igényli a kérdéssel
való foglalkozást. Korábbi években is jelentett már problémát és nem tudja, miért nem
foglalkoztak vele. Júniusig a kintlévőség durván 7 millió Ft, amit 90%-ban nem lehet
behajtani. Ez az állapot tovább nem tartható. Érintett a Szakképzési Centrum, a
Tankerület és intézményei. Javasolja, ezt tovább ne húzzák, mert az év végére tetemes
összegre fog rúgni, melyet a város költségvetéséből kell rendezni. Kérése alapján, az
étkeztetés díjfizetését október 1-től előre lesz szükséges megtéríteni. Utánajárt több
városban és azt tapasztalta, hogy ez a rendszer bevett szokás.
Oroján Sándor
Hogyan alakult a kintlévőség az elmúlt években, hasonló időszakban?
Földvári Győző
Hasonló nagyságrendű volt, de jelenleg növekvő tendenciát mutat. A 6. hónaphoz képest
van némi visszaesés.
Oroján Sándor
Mi van azokkal a diákokkal, akik szüleinek tartozása van? Van olyan gyermek, aki az
óvodában ezért nem kap étkezést?
Földvári Győző
Az óvodák nem tartoznak ide, hanem csak a középfokú intézmények. Ilyen szankciót
nem szeretnének alkalmazni. 2021. október 1-től előre kell fizetni és az addigi
kintlévőségeket meg kell próbálni behajtatni.
Oroján Sándor
Volt-e eddig olyan, aki nem részesült étkezésben?
Földvári Győző
Nem.
Mirkóczki Zita
További kérdés nem lévén, kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
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Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés általi elfogadását.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal, változatlan
tartalommal elfogadta a Bizottság a döntési javaslatot.
11/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés általi elfogadását.
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3./Előterjesztés az Egri Közszolgáltatások Városi intézménye magasabb vezetői
megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó kinevezésről
Mirkóczki Ádám polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívottak:
Szabó László mb. igazgató EKVI- jelen van
Király Károly- nincs jelen
Mirkóczki Zita
Jelenleg megbízott igazgató van Bodnár Gábor távozását követően.
Dr. Nagy-Holló Eszter
Mindkét pályázó szabályos meghívást kapott az ülésre, melynek átvételéről
visszaigazolás is érkezett. Király Károly pályázót nem tudja, miért nem jelent meg az
ülésen, pedig telefonon is beszéltek. A pályázók hozzájárultak, hogy nyílt ülésen
tárgyalják az ügyet, azonban a személyes adatok kezeléséhez a nyilatkozatot szükséges
kitölteniük.
Keresztes Zoltán
A pályázat szeptember 1-re lett kiírva, ellenben közgyűlés csak 2-án lesz. Hogyan lehet
ezt áthidalni?
Dr. Nagy-Holló Eszter
A megbízott igazgatónak a pályázat lezártáig szól a mandátuma.
Keresztes Zoltán
Visszamenőlegesen is meg lesz bízva esetleg valaki?
Dr. Nagy-Holló Eszter
A jelenlegi megbízott igazgatónak addig szól a szerződése, amíg a közgyűlés meg nem
választja az igazgatót.
Mirkóczki Zita
Kéri a megbízott igazgatót, mondjon néhány szót a szavazás előtt.
Szabó László
Pályázatában leírta, 32 éve dolgozik az EKVI-nél, illetve annak jogelődjeinél. Többek
között ezért is adta be a pályázatát, mert látva a társaság feladatmódosításait, vannak
elképzelései és szeretné eddigi tapasztalatait kamatoztatni. Bízik abban, hogy megkapja
a Bizottság támogatását.
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Mirkóczki Zita
Úgy gondolja, a 32 év elegendő ahhoz, hogy kellő tapasztalatot szerezzen a vezetéshez
is.
Mi a helyzet ilyenkor, ha a másik pályázó nem jelenik meg?
Dr. Nagy-Holló Eszter
A Bizottság a határozati javaslatokat véleményezi, függetlenül a megjelentektől.
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásáról szóló döntések Közgyűlés általi
elfogadását.
1. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy Király Károly
………………….. pályázónak az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatói
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázata nem felel meg a
pályázati kiírásban megjelölt kötelező feltételeknek, ezáltal azt érvénytelennek
nyilvánítja.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
Határidő: 2021. szeptember 15.
2. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szabó Lászlót ………………….. bízza
meg az önkormányzat fenntartásában működő Egri Közszolgáltatások Városi
Intézménye igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2021. szeptember
03. napjától 2026. augusztus 31. napjáig.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény magasabb
vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján a polgármester állapítja meg.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
Határidő: 2021. szeptember 15.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy 1 igen 5 nem és 1 tartózkodás szavazattal nem támogatta a
Bizottság Király Károly pályázatát, azt elutasítja.
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Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a 2. számú döntési javaslatot.
12/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye
igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásáról szóló döntések Közgyűlés általi
elfogadását.
1./ Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megállapítja, hogy Király Károly
…………………..pályázónak az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye igazgatói
(magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázata nem felel meg a
pályázati kiírásban megjelölt kötelező feltételeknek, ezáltal azt érvénytelennek
nyilvánítja.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
Határidő: 2021. szeptember 15.
2./ Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szabó Lászlót . ………………….. bízza
meg az önkormányzat fenntartásában működő Egri Közszolgáltatások Városi
Intézménye igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2021. szeptember
03. napjától 2026. augusztus 31. napjáig.
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény magasabb
vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján a polgármester állapítja meg.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
Határidő: 2021. szeptember 15.
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4./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának
módosításáról (VSZUKB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívott:
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság – igazgató- jelen van
Dr. Pápai Ákos
Farkas Attila alpolgármester úr milyen módon van foglalkoztatva, valamint ez mennyibe
kerül a városnak?
Mirkóczki Zita
Ez nem a napirend része, de nyugodtan lehet rá válaszolni, nem probléma, hiszen Gál
Judit az előző időszakban, ráadásul óvodavezetőként regnált több cikluson keresztül.
Perczéné Bocsi Orsolya
Szociális asszisztensként van foglalkoztatva és a Kjt. szerinti középfokú bért kap.
Dr. Pápai Ákos
Összegszerűen?
Mirkóczki Zita
Javasolja, írásban kérdezze meg tőle, biztosan válaszolni fog. Középfokú bért kap,
viszont van egy szociológiai diplomája.
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóság Alapító okiratának módosításáról, valamint az Önkormányzat és
a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság között létrejött vagyonkezelési szerződés
módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét a módosító okirat, illetve az Önkormányzat és a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság között létrejött vagyonkezelési szerződés
módosításának aláírására.
Felelős:
Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából
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Spisák György Aljegyző, Kabinet Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter, Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2021. október 31.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
13/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóság Alapító okiratának módosításáról, valamint az Önkormányzat és
a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság között létrejött vagyonkezelési szerződés
módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét a módosító okirat, illetve az Önkormányzat és a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság között létrejött vagyonkezelési szerződés
módosításának aláírására.
Felelős:
Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából
Spisák György Aljegyző, Kabinet Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter, Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő:

2021. október 31.
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5./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról (VSZUKB)
Spisák György Aljegyző/Kabinet Iroda irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívott:
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális
Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva a …./2021. (VIII. …) számú
döntésével a módosításokkal jóváhagyja a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Jelen dokumentum hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 332/2021 (VI.11)
polgármesteri határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző/Kabinet Iroda Vezetője

Határidő: 2021. október 31.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
14/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális
Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva a 14/2021. (VIII. 30) számú
döntésével a módosításokkal jóváhagyja a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Jelen dokumentum hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 332/2021 (VI.11)
polgármesteri határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző/Kabinet Iroda Vezetője

Határidő: 2021. október 31.
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6./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosításáról (VSZUKB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója- jelen van
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Egri Szociális
Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosításáról, valamint az Önkormányzat és
az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény között létrejött vagyonkezelési szerződés
módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális
Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy írja alá a módosító okiratot a határozat
melléklete szerinti tartalommal, továbbá felhatalmazza az Alapító okirat módosításának
megfelelően az Önkormányzat és az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény között létrejött
vagyonkezelési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából
Spisák György Aljegyző, Kabinet Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter, Jogi és Hatósági Iroda vezetője

Határidő: 2021. október 31.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
15/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Egri Szociális
Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosításáról, valamint az Önkormányzat és
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az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény között létrejött vagyonkezelési szerződés
módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális
Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy írja alá a módosító okiratot a határozat
melléklete szerinti tartalommal, továbbá felhatalmazza az Alapító okirat módosításának
megfelelően az Önkormányzat és az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény között létrejött
vagyonkezelési szerződés módosításának aláírására.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter Jegyző megbízásából
Spisák György Aljegyző, Kabinet Iroda vezetője
dr. Nagy-Holló Eszter, Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2021. október 31.
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7./Előterjesztés az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról (VSZUKB)
Spisák György Aljegyző/Kabinet Iroda irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívott:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója- jelen van
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális
Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva a …./2021. (VIII. …) számú
döntésével a módosításokkal jóváhagyja az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Jelen dokumentum hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 129/2019. (IX. 18.)
VSZCSB határozattal elfogadott, 2019. szeptember 18. napján életbe lépett Szervezeti és
Működési Szabályzat.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző/Kabinet Iroda Vezetője
Határidő: 2021. október 31.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
16/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális
Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva a 16/2021. (VIII.30) számú
döntésével a módosításokkal jóváhagyja az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Jelen dokumentum hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 129/2019. (IX. 18.)
VSZCSB határozattal elfogadott, 2019. szeptember 18. napján életbe lépett Szervezeti és
Működési Szabályzat.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző/Kabinet Iroda Vezetője
Határidő: 2021. október 31.
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8./Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház 2021. évi költségvetéséből történő elvonásra
(VSZUKB, VGB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató- nincs jelen
Mirkóczki Zita
Az előterjesztés lényege, a színház nem használt fel 2,5 millió Ft összeget, melyet vissza
kell utalni az EMMI részére. Ezzel való egyetértésről szükséges dönteni.
Dr. Pápai Ákos
A támogatási szerződés mikor köttetett meg a város és a színház között?
Mirkóczki Zita
Melyik évi?
Dr. Pápai Ákos
A 2021-es évi.
Mirkóczki Zita
Ez még a 2020-as évről szól.
Dr. Pápai Ákos
A kérdés fennáll, csak nem tartozik a témához.
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság javasolja a Gárdonyi Géza
Színház 2021. évi költségvetéséből történő elvonásra szóló előterjesztés Közgyűlés elé
terjesztését.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Gárdonyi Géza Színház 2021. évi
költségvetéséből az I/8/1/2/K Önkormányzati költségvetési szervek/ Gárdonyi Géza
színház/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó sorról 2 552 476 Ft összeg elvonását, és az elvonással egyidejűleg a
központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék visszapótlását rendeli el.
Felelős:

Spisák György aljegyző
Balázs Helga Gazdasági Iroda gazdaság vezető

Határidő:

2021. szeptember 30.
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Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
17/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság javasolja a Gárdonyi Géza
Színház 2021. évi költségvetéséből történő elvonásra szóló előterjesztés Közgyűlés elé
terjesztését.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Gárdonyi Géza Színház 2021. évi
költségvetéséből az I/8/1/2/K Önkormányzati költségvetési szervek/ Gárdonyi Géza
színház/Működési költségvetés/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó sorról 2 552 476 Ft összeg elvonását, és az elvonással egyidejűleg a
központi támogatásokkal kapcsolatos tartalék visszapótlását rendeli el.
Felelős:

Spisák György aljegyző
Balázs Helga Gazdasági Iroda gazdaság vezető

Határidő:

2021. szeptember 30.
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9./Előterjesztés a Dobó István Vármúzeum Középtávú stratégiai tervének és Régészeti
szabályzatának elfogadásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívott:
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató
Berecz Mátyás
A stratégia nagyjából az előző ciklus nyomvonalát követi. Van egy feloldhatatlan
probléma, az, hogy a Dobó István Vármúzeum képes-e fenntartani önerőből az
intézményt. A megyei jogú városnak ez törvényi kötelezettsége, jól körülhatárolt
feladatokkal. Ilyenek: a gyűjtemények kezelése, feldolgozása, megőrzése. Továbbá az
ország egyik legnagyobb műemléképület-együttesének fenntartása. Az intézmény az
átlagosnál nagyobb feladattal küzd. Ez egy örökös probléma, amivel a jövőben
foglalkozni szükséges, ugyanis szerinte önellátásra nem képes. A jövőben közel 10
milliárd Ft-ot fog költeni a város. Az éves fenntartás is több 10 milliót emészt fel. Az
előző ciklusban egy műemlékőr programban akartak részt venni, ami a belvárosi
épületeket is érintette volna. Ennek a koncepciója az volt, hogy folyamatos fenntartás
mellett, viszonylag kisebb moderált összeggel az épületek karbantarthatók. Ennyit
szeretne hozzáfűzni az egyébként jól kifejtett stratégiához. Hosszú távon nem képes az
intézmény fenntartani a jelenlegi állapotot, ehhez a jövőben mindenképp segítség
szükséges. A vármúzeum már az előző ciklusban is rekord mennyiségűen alacsony
támogatáshoz jutott az önkormányzat részéről, amiért még államtitkár helyettesi
megrovásban részesült, mivel 0,2%-ban járult hozzá az önkormányzat a vár
költségvetéséhez. Jelenleg szinte semmit nem kap és véleménye szerint ez így nem
tartható. Úgy gondolja, valamilyen jogcímen támogatni kell a várat.
Dr. Pócs Alfréd
Abban kellene gondolkodni, hogy támogassa az állam, mint kiemelt létesítményt.
Berecz Mátyás
Az épületegyüttes önkormányzati tulajdon, azonban a nemzeti emlékhellyé nyilvánítás
azzal jár együtt, hogy kapjon pluszforrásokat, ami nem látszik realizálódni, de
politikailag el lehetne indulni ezen a vonalon. A műemléket külön kellene kezelni. A
színházak esetében így van, külön az intézmény és a színház épületének fenntartása.
Mirkóczki Zita
Nincs külön soron a művészi munka, valamint az épület működtetésének költsége. Ott
is folyamatos probléma, hogy nincs külön forrás a fejlesztésre, csak akkor van rá mód,
ha megspórolja. A várnál is hasonló. A nagy beruházások esetén az a probléma, hogy az
állagmegőrzésre nincs forrás.
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Dr. Pápai Ákos
Úgy tudja, a Sümegi Vár családi vállalkozásként működik már több, mint 30 éve. El
kellene gondolkodni egy hasonló modellen a tekintetben, miként töltik meg
programokkal, tartalommal a várat a közönség számára. Nem a fenntartóra, hanem a
rentábilis üzemeltetésre gondol.
Dr. Pócs Alfréd
Jó ötlet, szintén ezt tapasztalta Sümegen járva. Komoly bevételre tesznek szert és így
tudnak felújítani. Át kellene gondolni, hogy még több programot valósítsanak meg a
várban, még nagyobb vonzereje legyen.
Mirkóczki Zita
Sümegen nemcsak az étterem, illetve a vár, hanem a szálloda is komoly bevételeket
produkál. Szintén járt ott, bárki megirigyelné a földalatti lovardát, amit építettek. Úgy
gondolja, más típusú az Egri vár, mint a sümegi.
Időközben megérkezett Ringert Csaba
Berecz Mátyás
Azért is más a helyzet, mert a vármúzeumnak van egy törvényi kötelezettsége egy nagy
gyűjteményi vagyon kezelésére, ami az erőforrásai nagy részét elviszi. Sümegen a
bevételeket a várra fordíthatják.
Ringert Csaba
Örömét fejezi ki, amiért tudnak beszélgetni a stratégiáról. Megjegyzi, az előterjesztés
emellett egy régészeti szabályzatot is tartalmaz. Az előző stratégia 2020-ban járt le, az új
dokumentum már kész volt, azonban várták, hogy meg tudják tárgyalni. Mindenki
számára fontos, hogy tisztában legyen a vár elképzeléseivel.
A 2019-es év megmutatta, a vár képes magát fenntartani. Igaz ez az előző évekre szintén,
viszont akkor nem ő volt az intézmény vezetője. 2019-ben jelentős többletre tett szert a
vár az állam részéről rendelkezésre bocsátott támogatásból gazdálkodva, illetve a
bevételeit megfelelő módon felhasználva. Ez közel 42 millió Ft-os maradványt
eredményezett. 2020-ban hasonlóan tervezték az évet, viszont az ismert okokból az
elképzelt számokat nem tudták hozni. Ennek eredménye az lett, hogy a tervezett
jegybevételnek, ami közel 2/3-át képezi a múzeumi feladatellátásnak, csak a fele folyt be.
Ennek ellenére jól le tudták zárni az évet. Nem tudja, mi várható év végére,
nagymértékben függ a nyitvatartás lehetőségétől. Amennyiben decemberig nem
történik meg a vár bezárása, akkor a rendelkezésre álló forrásokból tudnak gazdálkodni,
Ha a járványhelyzet ezt nem teszi lehetővé, akkor nem fogják tudni megtenni.
Egyszerűen elmaradnak azok a bevételek, amikkel fenn lehet tartani az intézményt. Az
intézmény bevételeit a költségvetésben az állami támogatás, valamint a saját bevételek
teszik ki. Elmondható, normál év esetén, a vár képes kigazdálkodni a kiadásainak
finanszírozását. Ezzel szemben, sok olyan kérdés van, amiben közösen szükséges
gondolkodni a jövőben. Az egyik legfontosabb az intézmény infrastruktúrájának
kezelése, gondozása. A múzeumi mellett, a turisztikai feladatokat szintén végezni
szükséges, hiszen ez elvárás a fenntartó és a lakosság részéről egyaránt. Feladat továbbá
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a Nemzeti Emlékhely gondozása, ami az állam által rájuk rótt kötelezettség. Ez utóbbit
önerőből már nehezen fogják tudni kezelni. Amennyiben úgy gondolkodik a fenntartó,
hogy erre plusz forrást biztosít, akkor azt a vár állagmegőrzésére teszi, akár minden
évben rendszeres jelleggel. Szerinte, ha megelőzik azokat a problémákat, amelyeket
látnak a falakon, akkor nem fordul elő olyan eset, mint a nyugati várfalon lévő kisebb
omlás. A legfontosabb, minél kevesebb rész legyen a várban lezárva.
Püski Viktória
Tájékoztatja Ringert Csabát, hogy amíg meg nem érkezett, Pápai képviselő úr előzőleg
említette, hogy Sümegen családi vállalkozásként működik a vár üzemeltetése. Továbbá,
felmerült kérdésként az állami támogatás mértékének növelése.
Ringert Csaba
A sümegi intézmény a Hotel Kapitány mellett kft-ként működik. Számtalan ilyen forma
van még az országban, de ilyen szempontból a két intézményt nem lehet
összehasonlítani, mivel a Dobó István Vármúzeumban több, mint 200 millió Ft-os állami
támogatás van, ami nem jellemző sem a sirokira, sem a sümegire, sem a siklósira stb.
Speciális helyzetben van a vár, mert emellett megyei hatókörű városi múzeum. Nincs
másik ilyen intézmény, a közeljövőben lesz Tata hasonló. Örül neki, ha kapnak
többlettámogatást, hiszen akkor azt az állagmegőrzésre tudják fordítani. A turisztikai
célú feladatokra jelentős források kerültek allokálásra.
Mirkóczki Zita
Valóban nem összehasonlítható a sümegi és az egri vár egymással, viszont a turisztikai
attrakciók lehetnének ugyanolyan gyakoriak és volumenűek, mint a sümegi várban. Ott
főszezonban, pénteken, valamint szombaton, mindig valami nagy programmal szólítják
meg a turistákat. Ilyesmit hiányolnak ők is.
Dr. Pápai Ákos
Nyilván nem összehasonlítható a két vár már csak az alapterületét illetően sem.
Sümegen jellemző, hogy nem gigantikus rendezvények vannak, hanem sok kicsi,
melyeken áthömpölyög az ember és vonzóvá teszi a helyszínt számára. Kérdése, ebből
lehet-e valamit átemelni.
Ringert Csaba
Úgy gondolja, a sümegiek tanultak az egriektől. Náluk ez működik. Mindennap 10:0018:00 között folyamatosan vannak bemutatók: fegyver, viselet, életmód bemutatók.
Sümegen kevesebb program működik, mint Egerben. Szerinte a kérdés inkább az, látjáke az egriek a várban történő programokat. Ezek szerint nem biztos, hogy tisztában
vannak vele. A nagy rendezvényekben lát távlatot. A napi programok folyamatosak,
melyeket lehetne még tovább színesíteni interpretációs elemekkel, azonban ez mind
anyagi kérdés. A múlt évben erre nem volt lehetőség, de az idén a „Végvári vigasságok”
esetén is felére húzták vissza a költségvetést. Gondolkodtak már egy állandó várszínpad
felállításában. Ezzel kapcsolatban megbeszéléseket folytattak a Márai Központtal, az
Agria Nyári Játékok szervezőivel, a bábszínházzal. Ebből kihátráltak a szereplők, mert
mindenki üzleti szempontból képzelte el. Nem lehetett megjósolni a korlátozások
feloldásának mértékét és időpontját, így nem mertek belefektetni. A vár költségvetése
19

pedig tavaly sem, illetve idén sem engedte ezt. Nagyon szívesen együttműködnek más
intézményekkel, rendezvényekkel. Érdemes lenne beszélgetni arról, hogy akár az
önkormányzat által támogatott rendezvényeket is a várban megvalósítani.
Dr. Pócs Alfréd
A bástyafal omlásáért ki a felelős?
Ringert Csaba
Erről ő sajnos nem tud nyilatkozni, ebben a kérdésben az önkormányzat a kompetens.
Dr. Pócs Alfréd
Garanciális volt?
Időközben megérkezett Csillag Tamás képviselő úr.
Ringert Csaba
Projektgazda az önkormányzat volt, ezért ebben állást nem tud foglalni.
Csillag Tamás
Sümegen magánvállalkozásként üzemeltetik a várat. 100 évre kapták bérbe, ami elég
biztos alapot képez a tervezéshez. Ráadásul a vár környékén található étterem és hotel
szintén a működtetőé és a bevételt vissza tudják forgatni a programok megvalósítására.
Fontosnak tartja, ne csak a várét lehessen a programokra fordítani Egerben, hanem a
város egyéb bevételeit is. Az idén a „Végvári vigasságok” költségvetését vissza kellett
nyesni, így az a csoda, hogy megvalósulhatott ilyen színvonalon. Amennyiben végig
néznek az ország eseményein az látható, hogy akár Gyulán, Hajdúnánáson vagy Tatán,
- de még hosszan sorolhatná – a hazai hírű rendezvényeket nem a múzeum szervezi saját
jegybevételei terhére, hanem a település önkormányzata. Ezekben az esetekben ez a
100%-os finanszírozást jelenti, mivel arra számítanak, hogy a városimázs erősítéseként
behozza a befektetett összeget.
Berecz Mátyás
Gyulán az önkormányzatnak egy jól felfogott érdeke az, hogy népszerűsítse a nagyonnagy beruházásra váró várat. Most a külső várat fogják jelentős összegekből felújítani.
Érdekük, komoly pénzeket fektetve az attrakcióba marketingeljék a még inkább kiépülő
műemlék-együttest. Az önkormányzat kifejezetten stratégiai célnak gondolja. Egerben
az ilyen irányú gondolkodást nem látja. 2014. óta 10 milliárd Ft-t költöttek már el az egri
várra. Nem látja a kulturális, idegenforgalmi stratégiában ennek a megjelenését. Felteszi
a kérdést, minek költ az önkormányzat ennyi pénzt a vár rekonstrukciójára, ha nem
akarja központi elemévé tenni a stratégiának. 1 hónapja hallották az örömteli hírt, hogy
kiegészítik a MVP forrását a várnak. Minek, ha nem fektetnek az ottani kulturális
programokba? Akkor inkább költsék az utak felújítására, járdákra, játszóterek
felújítására, a közjóra. Miért költenek a várra, ha nem foglalkoznak vele?
Dr. Pápai Ákos
A kérdés jogos, azonban ez már körülbelül egy éve felvetődött és senki nem akart
foglalkozni vele érdemben. Szét lett kergetve a korábbi városmarketinggel foglalkozó
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társaság. Szerinte kell törődni a várral és eköré kell építeni a stratégiát. Ebbe kellene
előrelépni, hogy legyen egy irány a városvezetésnek.
Mirkóczki Zita
Úgy gondolja, sok pénzt fektetnek egy intézménybe, aztán attrakcióra nem költenek
kellő mértékben. Szerinte sokkal nagyobb az az attrakció ami Sümegen van, mint amit
hetente Egerben látnak a várban. Egyetért azzal, hogy a forráshiány miatt nem tudják
überelni Sümeget. Szerinte el kell gondolkodni a jövőben azon, hogy olyan struktúrát
szükséges felállítani a várban, hogy az intézményi rendszer mellett létező kft. kiegészíti
vagy segíti a várnak a munkáját. Nyilvánvalóan át kell gondolni hosszú távon az összes
turisztikai rendezvényt, a város számára mik azok a prioritások. A várnak, illetve a
„Végvári vigasságoknak” annak kellene lennie a „Bikavér ünnepéhez” hasonlóan. Meg
kell határozni, mi a kiemelt rendezvény a város számára, amelyeket különleges módon
kell támogatni. Majd meg kell figyelni, hogy a rendezvények bevételeiből hogyan tudják
a hétköznapokat megsegíteni.
Spisák György
A városvezetés szakértői véleményt kért, ami szerint egyértelműen tervezői és
kivitelezői felelősség állapítható meg a bástyaomlást illetően. Ez százalékos arányban is
megállapításra került, ahol a kivitelezőt nagyobb arányban terheli a felelősség. A
vállalkozó szintén fogadott szakértőt, aki leírta a véleményét, tehát patthelyzet alakult
ki. Az ügyből bírósági eljárás lesz.
Dr. Pápai Ákos
Gyulán működnek a dolgok, Egerhez képest kicsi váruk van, és mégis erre fűzik fel az
idegenforgalmukat. Ezt a kontrasztot látja. Nyilván nem intézményvezetői probléma,
hiszen adott költségvetésből, adott feladatot lehet elvégezni. A városnak igenis kell egy
stratégiát alkotnia, amiben a vár van. Lassan 2 éve működik ez a városvezetés, de nem
sikerült lépnie ebben az ügyben. Ennyi idő kellett, hogy felismerjék a problémát, ami
baj.
Mirkóczki Zita
A Covid-helyzet mindannyiukat meggátolta nagyon sok mindenben. Számtalan ötlet és
elképzelés van, amivel lehetne a várost gazdagítani, szépíteni, de mindenhez pénz
szükséges.
Dr. Pápai Ákos
Erőforrás pontosan ebben az időszakban lett volna rá főként, ha nem értelmetlen, illetve
munkáját el nem végző bizottságokat állítanak fel pld: a színház Covid-helyzetét
vizsgáló bizottságot. Értelmetlen dolgokra volt idő meg akarat, ésszerűekre, viszont
nem.
Mirkóczki Zita
Képviselő úr kapott érte pénzt?
Dr. Pápai Ákos
Nem, de nem is lett még vége.
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Mirkóczki Zita
Vége lett, majd egyszer megtudják, hogy mi lett az eredménye.
Dr. Pápai Ákos
Nem lett vége, mert nem ült össze a bizottság. Ez az önkormányzat mindenbe belekap,
azonban félbehagyja.
Mirkóczki Zita
Javasolja, írjon levelet a polgármester úrnak.
Ringert Csaba
Nagy örömükre szolgálna, ha lenne a várnak 20-40 millió Ft-os kerete, amiből tudnának
szabadon gazdálkodni. Tehermentesíteni tudnák a munkavállalókat, akiknek egyébként
is megvan a napi feladatuk. A múzeumi alapfeladat ellátása élvez prioritást, mellette a
turisztikai tevékenységek megvalósítása. A kettő sokszor szembe megy egymással.
Időnként a muzeológus kollégának be kell állni tárlatot vezetni, ami 400 ezer fős
látogatói számnál komoly leterhelést jelent. Vannak a napi turisztikai menedzsmentben
résztvevő munkatársak is. A múzeum tehát két oldalon van jelen, a szakmai, valamint a
turisztikai. Ez utóbbihoz szükség lenne segítségre. 2019-ben 42 millió Ft volt a többlet,
viszont az ahhoz kellett, hogy befejezzék a Ziffer Sándor Galériát. Ha lett volna ’20-ban,
valamint ’21-ben is, akkor alapot tudtak volna képezni.
A régészeti szabályzat megújítására azért volt szükség, mert a munkavállalói státuszok
változtak és most kerültek oda, hogy ezeket előkészítették. Változott az a jogszabály is,
mely megmondja, milyen összeget kérhetnek be egy-egy megelőző feltárásért. Ez
jelentős mértékben befolyásolja a múzeum életét. Heves megyében az intézmény
kizárólagos régészeti jogkörrel rendelkezik. Feladata:
-ellátni a régészeti megfigyelést,
-ellátni a megelőző régészeti feltárást,
-adatszolgáltatás biztosítása.
Vannak országos intézmények, amelyek végezhetnek feltárást, azonban ezt jellemzően
a vármúzeum végzi. Ebben az évben korlátozták a négyzetméterenként kérhető összeget
az ilyen típusú tevékenységért jogszabály által, így 2/3-ra esett vissza az ebből származó
bevétel. Ez merőben befolyásolja az anyagi helyzetet, ami régészeti szempontból
érdekes. A bevételt a turizmus, az állami feladatellátás, valamint a régészet adja. Azért
is módosították a régészeti szabályzatot, hogy az igazgatónak legyen visszalépési
lehetősége a költségvetési megtakarítások végett. 2019-ben 200-250 millió Ft-ot tudtak
termelni régészeti tevékenységből. Előző években a 300 millió Ft-ot is elérte ez a típusú
bevétel. A régészetnek jelentős többletfeladatot jelent, ebből kifolyólag is változtattak a
szabályzaton. 2021-ben a régészeti megfigyelésekből, a városban, megyében folyó
beruházásokból az előirányzott bevételét teljesítette a régészet. Úgy néz ki, hogy
stabilan tudnak működni, azonban hosszú távon érdemes azzal foglalkozni, hogy a
jogszabály módosításra került. A Nemzeti Múzeum kiemelt szerepet kapott az
országban a művészeti szaktevékenység ellátása tekintetében. Ennek jelentőségét még
nem látják, majd szeptemberben lesz igazgatói konferencia, ahol információkat várnak.
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Dr. Pápai Ákos
A városfal feltárásra kerül, de megakadtak a munkálatok. Mi lesz azzal?
Ringert Csaba
A régészeti feltárást elvégezték az önkormányzat megrendelésére, a dokumentációk
átadásra kerültek a tervezők részére. Úgy tudja, jelenleg az EKVI kezelésében van a
terület.
Csillag Tamás
A stratégiában nevesítésre került az európai szintű produkció. Amikor 2013-ban
hozzákezdtek, hogy új arculatot kapjon a vár, új tartalmat, akkor nagyon-nagy hangsúlyt
kapott a katonai hagyományőrzés. Az elmúlt 3 évben, azonban komoly visszaesést
szenvedett el ez a terület. Szerinte olyan programok fognak veszélybe kerülni 1-2 éven
belül, mint a „Végvári vigasságok”, az „Emlékcsata” vagy az „Egri csillagok” musical.
Ennek veszélyét mindenképp mérlegelni szükséges és nagyon fontosnak tartja, hogy a
jövőben erről beszéljenek városi, illetve vármúzeumi szinten egyaránt. Ezekhez a
programokhoz jelentős támogatást ad a Vitézlő Oskola. Már 25 éve nélkülözhetetlen a
jelenlétük. Az elmúlt években viszont olyan folyamatok zajlottak le, hogy a
közreműködésük lehetetlenné vált, mind infrastrukturális, mind finanszírozási
szempontból. Ezeket a problémákat mind át kell vizsgálni
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Csillag Tamás megérkezett.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság javasolja a Dobó István
Vármúzeum Középtávú stratégiai tervének és Régészeti szabályzatának elfogadásáról
szóló előterjesztés közgyűlés elé terjesztését.
Határozati javaslatok:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum 20212024 időszakra vonatkozó középtávú stratégiai tervét.
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző

Határidő:

2021. szeptember 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum
Régészeti szabályzatát.
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
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Határidő:

2021. szeptember 30.

Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
18/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság javasolja a Dobó István
Vármúzeum Középtávú stratégiai tervének és Régészeti szabályzatának elfogadásáról
szóló előterjesztés közgyűlés elé terjesztését.
Határozati javaslatok:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum 20212024 időszakra vonatkozó középtávú stratégiai tervét.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
Határidő:
2021. szeptember 30.
2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Régészeti
szabályzatát.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
Határidő:

2021. szeptember 30.

24

10./Előterjesztés elvi állásfoglalás kéréséről a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Maklári hóstya
városrész Szabályozási tervének módosításáról a Tímár utca 6156/7 helyrajzi számú
ingatlanon álló garázssor telekhatár-rendezése és közterületi kiszolgálása kapcsán
(VSZUKB)
Kacsó János főépítész
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívottak:
dr. Tresó András kérelmező képviseletében
Wolf Beáta tervező településtervező- nincs jelen
Dr. Pápai Ákos
Kapcsolódik ez a terület egy belsőudvarú garázshoz, amiben iroda van?
Kacsó János
Nem, megtévesztő az utcanév.
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva elvi hozzájárulását adja a 4/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Maklári
hóstya városrész Szabályozási Tervének módosításához a Tímár utca 6156/7
helyrajzi számú ingatlanon álló garázssor meglévő állapotokhoz igazodó
telekhatár-rendezése és közterületi kiszolgálása érdekében.
Felelős:
Határidő:

Dr. Bánhidy Péter jegyző
Kacsó János – Főépítész
2022. január 31.

Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
19/2021. (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva elvi hozzájárulását adja a 4/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Maklári
hóstya városrész Szabályozási Tervének módosításához a Tímár utca 6156/7
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helyrajzi számú ingatlanon álló garázssor meglévő állapotokhoz igazodó
telekhatár-rendezése és közterületi kiszolgálása érdekében.
Felelős:
Határidő:

Dr. Bánhidy Péter jegyző
Kacsó János – Főépítész
2022. január 31.
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11./Elvi állásfoglalás kérése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak
mellékletét képező Déli Iparterület városrész Szabályozási tervének módosításához a
Gyetvai József utca 5. szám alatti 10503/22 helyrajzi számú telephely bővítése kapcsán
(VSZUKB)
Kacsó jános Főépítész
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Meghívottak:
Wolf Beáta tervező településtervező
Csorba Tamás MULTIPACK Kft - ügyvezető igazgató – nincs jelen
Dr. Pápai Ákos
A HÉSZ módosításából adódóan volt-e már példa arra vonatkozóan, hogy az építési
törvény 30. §-a szerinti kártérítési felelősség tekintetében az önkormányzathoz fordult
volna a telektulajdonos?
Kacsó János
Amióta itt dolgozik, nem tud róla. Kártérítési igény akkor merülhet fel az ő megítélése
szerint, ha korlátozzák az építési jogokat. A módosítás ez esetben a jogosultság
növelésével jár. Ilyen tekintetben nem látja a kérdés relevanciáját.
Dr. Pápai Ákos
Általánosságban kérdezte, nem a konkrét ügy kapcsán.
Kacsó János
Egyelőre nem érkezett be hozzá ilyen igény.
Dr. Pápai Ákos
Általánosságban megjegyzi, a HÉSZ módosítással összefüggésben két nem egri ügy is
van náluk az ügyvédi irodában, melyek el fognak harapózni. Minden HÉSZ módosítás,
ami építési jogokat bővít, szerinte megfontolandó.
Kacsó János
Természetesen, de az építési jog bővítése stratégiai gondolkodás mentén született.
Dr. Pápai Ákos
Ahhoz képest, hogy stratégiában gondolkodik az önkormányzat, viszonylag gyakran van
bent a HÉSZ módosítás.
Mirkóczki Zita
Az előző ciklusban szintén gyakori volt.
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Dr. Pápai Ákos
Amennyiben van egy rossz gyakorlat, amit az előző közgyűlés csinált, ne legyen már érv
amellett, hogy fenntartsa a jelenlegi.
Kovács-Csatlós Tamás
Egy fejlesztési szándék miatt merült fel a bővítés, pályázati úton munkahely megőrzése
céljából sikerült eszközöket beszerezni, raktárt építeni stb. Úgy gondolja, ez egy jó dolog
a városnak, az egrieknek. Bizottsági elnökként arra törekedett az előző ciklusban, hogy
az ilyen jellegű kéréseket foglalják csokorba. Volt, amikor nagyobb mennyiségben
érkezett kérés, a jelenlegi egészen kezelhető.
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
1. A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva elvi hozzájárulását adja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításához a Déli Iparterület városrészt érintően – a
Gyetvai József utca 5. szám alatti 10503/22 helyrajzi számú telephely bővítése
kapcsán.
2. A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva nem adja elvi hozzájárulását Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításához a Déli Iparterület városrészt érintően – a
Gyetvai József utca 5. szám alatti 10503/22 helyrajzi számú telephely bővítése kapcsán.
Felelős:

Dr. Bánhidy Péter jegyző
Kacsó János – Főépítész
Határidő: 2021. szeptember 30.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy 9 igen szavazattal, az 1. számú döntési javaslatot fogadta el a
Bizottság.
20/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
3. A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva elvi hozzájárulását adja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításához a Déli Iparterület városrészt érintően – a
Gyetvai József utca 5. szám alatti 10503/22 helyrajzi számú telephely bővítése
kapcsán.
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12./Elvi állásfoglalás kérése Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és annak
mellékletét képező Déli Iparterület városrész Szabályozási tervének módosításához a
Kőlyuk út 4. szám alatti 9494/24 helyrajzi számú telephely bővítése kapcsán (VSZUKB)
Meghívottak:
Wolf Beáta tervező településtervező- nincs jelen
Mlinkó Attila Ledora Plusz Kft. nincs jelen
Bizottsági döntési javaslat
1./A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által
átruházott hatáskörében eljárva elvi hozzájárulását adja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításához a Déli Iparterület városrészt érintően
– a Kőlyuk út 4. szám alatti 9494/24 helyrajzi számú telephely bővítése
kapcsán.
2./ A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által
átruházott hatáskörében eljárva nem adja elvi hozzájárulását Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló
4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához a Déli Iparterület városrészt
érintően – a Kőlyuk út 4. szám alatti 9494/24 helyrajzi számú telephely bővítése
kapcsán.
Felelős:
Határidő:

Dr. Bánhidy Péter jegyző
Kacsó János – Főépítész
2021. szeptember 30.

Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal az 1. számú döntési javaslatot
fogadta el.
21/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva elvi hozzájárulását adja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításához a Déli Iparterület városrészt érintően
– a Kőlyuk út 4. szám alatti 9494/24 helyrajzi számú telephely bővítése
kapcsán.
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13./Előterjesztés a Pinceszínház Eger Közhasznú Egyesület támogatásának
visszavonásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Zita
Spisák György
A támogatott kérte az összeg visszavonását.
Mirkóczki Zita
Nem valósult meg az Érsekkertben a „Nyári Játékok”, amire 1 millió Ft támogatásban
részesültek, ezért kérték az összeg visszavonását. Hová kerül az összeg?
Dudás Gabriella
A „Kulturális nagyrendezvények” soron volt.
Mirkóczki Zita
Nem fog bekerülni a nagykalapba?
Dudás Gabriella
Mivel egyesületről van szó, ezért a kompenzációs pénzből lett volna felhasználva. A 825
millió Ft-ba kerül vissza.
Mirkóczki Zita
Annak az elosztásáról nem tudnak semmit.
Csillag Tamás
Kaphat-e a bizottság tájékoztatást ezeknek a pénzeknek a felosztásáról? Milyen
rendezvényekre, mennyi támogatást osztott ki az önkormányzat?
Dudás Gabriella
Közgyűlési döntés volt.
Mirkóczki Zita
Nem volt közgyűlési döntés, polgármester úr egy személyben határozott.
Oroján Sándor
Látta, az ösztöndíj pályázatok kapcsán fellebbezés is érkezett. Nem kerülhetne át ez az
összeg az ösztöndíjalapba?
Mirkóczki Zita
Erről majd beszélnek annál a napirendi pontnál. Bennük is ez a gondolat merült fel, de
nem tudnak ebben dönteni, mert előirányzat módosításként át kellene csoportosítani
majd költségvetéskor. A bizottság majd javaslatot tehet erre.
Oroján Sándor
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Javasolja a kiegészítést, aminek értelmében a bizottság fogalmazza meg a közgyűlés felé,
a felszabaduló összeg ne maradjon a rendezvény soron, hanem készüljön a jövőben
előterjesztés arra vonatkozóan, hogy átkerüljön az ösztöndíjalapba.
Mirkóczki Zita
Javasolhat a bizottság ilyet, azonban erről a 825 millió Ft-os összegről nem dönthet a
közgyűlés. Erről a problémáról beszélt korábban, hogy egy személyben a polgármester
úr dönthet a 825 millió Ft felosztásáról és nem a közgyűlés. A bizottság tehet javaslatot.
Oroján Sándor
Úgy gondolja, ez nem teljesen állja meg a helyét, ez inkább a polgármester úr álláspontja.
Szerinte a közgyűlésnek van joga dönteni minden önkormányzati forrás esetében, ami a
költségvetésén átmegy. Vizsgálják meg akkor ezt a kérdést.
Spisák György
A 825 millió Ft felhasználása elég szigorú keretek között történik. Most nem tud választ
adni arra vonatkozóan, jelen cél belefér-e a 825 millió Ft-ba. A felvetést akceptálták.
Kérése, a közgyűlésen szintén vessék fel a problémát, addigra körbejárják az
átcsoportosítás lehetőségét.
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja a Pinceszínház Eger
Közhasznú Egyesület támogatásáról szóló a 379/2021. (VI.11.) polgármesteri határozat
visszavonását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a veszélyhelyzetben hozott
379/2021. (VI.11.) polgármesteri határozatot - Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú
Egyesület részére megítélt 1.000.000 Ft. azaz egymillió forint működési célú támogatás
- visszavonja.
Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Rékasiné Varga Beáta pénzügyi csoportvezető
Gazdasági Iroda
2021. szeptember 31.

Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
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22/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja a Pinceszínház Eger
Közhasznú Egyesület támogatásáról szóló a 379/2021. (VI.11.) polgármesteri határozat
visszavonását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a veszélyhelyzetben hozott
379/2021. (VI.11.) polgármesteri határozatot - Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú
Egyesület részére megítélt 1.000.000 Ft. azaz egymillió forint működési célú támogatás
- visszavonja.
Felelős:

Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda
Rékasiné Varga Beáta pénzügyi csoportvezető
Gazdasági Iroda
2021. szeptember 31.
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14./Előterjesztés az Egri Úszó Klub Sportegyesület elszámolásáról (VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az Egri Úszó Klub Sportegyesület elszámolásáról
szóló határozat elfogadását.
Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Úszó Klub
Sportegyesület (székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar u 5.) részére nyújtott 4.000.000 Ft,
azaz Négymillió forint összegű, működési célú támogatás felhasználásáról készített
elszámolást.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Balázs Helga Gazdasági Iroda gazdaság vezető
Határidő: 2021. december 31.

Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
23/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az Egri Úszó Klub Sportegyesület elszámolásáról
szóló határozat elfogadását.
Határozati javaslat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Úszó Klub
Sportegyesület (székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar u 5.) részére nyújtott 4.000.000 Ft,
azaz Négymillió forint összegű, működési célú támogatás felhasználásáról készített
elszámolást.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából:
Spisák György aljegyző
Balázs Helga Gazdasági Iroda gazdaság vezető
Határidő: 2021. december 31.
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15./Előterjesztés az Egri Kertvárosi Óvoda magasabb vezetői megbízásnak minősülő
intézményvezetői munkaköre betöltésére vonatkozó pályázati felhívásról
(VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Egri Kertvárosi
Óvoda magasabb vezetői megbízásnak minősülő óvodavezetői megbízására vonatkozó
pályázati felhívással kapcsolatos határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályainak alkalmazásával – az Egri Kertvárosi
Óvoda 2021. november 1-től kezdődő magasabb vezetői beosztás pályázatának
lefolytatását és a pályázat kiírását a határozat mellékletét képező pályázati felhívás
szerinti tartalommal.
A Közgyűlés megbízza Farkas Attila alpolgármestert, Földvári Győző tanácsnokot és Aux
Józsefnét a Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság szakértő tagját, hogy a
szakmai bizottság tagjaként lássák el a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság
feladatait.
Felelős:

Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda vezetője
Határidő: 2021. október 31.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy 9 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési
javaslatot.
24/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Egri Kertvárosi
Óvoda magasabb vezetői megbízásnak minősülő óvodavezetői megbízására vonatkozó
pályázati felhívással kapcsolatos határozat elfogadását.
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Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályainak alkalmazásával – az Egri Kertvárosi
Óvoda 2021. november 1-től kezdődő magasabb vezetői beosztás pályázatának
lefolytatását és a pályázat kiírását a határozat mellékletét képező pályázati felhívás
szerinti tartalommal.
A Közgyűlés megbízza Farkas Attila alpolgármestert, Földvári Győző tanácsnokot és Aux
Józsefnét a Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság szakértő tagját, hogy a
szakmai bizottság tagjaként lássák el a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság
feladatait.
Felelős: Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Spisák György aljegyző
Kabinet Iroda vezetője
Határidő: 2021. október 31.
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16./Előterjesztés az Egri Szimfonikus Zenekar Kulturális Egyesület és a Agria Játékok
Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéséről
(VSZUKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Zita
A zenekar szerződésében 5 millió Ft szerepel. Semmilyen egyéb működési célú
támogatásban nem részesül és a szerződött összeg is alacsonyabb, mint az előző
években. Ugyanannyi előadás szerepel a megállapodásban, mint az előző 7,5 millió
forintosban?
Dudás Gabriella
Az összeg a költségvetésben lett meghatározva. A közszolgáltatási szerződés
tartalmazza, hogy az önkormányzat az idén 5 millió Ft-tal tudta támogatni a szimfonikus
zenekar munkáját. A következő 2 évben a költségvetés határozza meg, hogy az összeg
marad vagy emelkedik. Ebben az évben koncertekre kapták a támogatást, mert erre
kérték. Megint kérdés, meg lehet-e tartani majd minden rendezvényt. Az idén 4
koncertre szól a megállapodás.
Mirkóczki Zita
Van benne 15 előadás is. A mellékletben bizonyos mondatok értelmezhetetlenek,
melyeket kér kijavítani. 2021. október 1-től szól 2024. szeptember 30-ig. Idéz az
előterjesztésből.
Dudás Gabriella
Az idézett programok a zenekar önként vállalását jelentik.
Mirkóczki Zita
Ez független az önkormányzat által támogatott programoktól?
Dudás Gabriella
Így van.
Mirkóczki Zita
Tudja a zenekar, hogy 5 millió Ft-ban részesül, elfogadta és egyet is ért vele?
Dudás Gabriella
Az idén igen. A jövő évi támogatás nincs még megállapítva, azt a költségvetés fogja
meghatározni.
Mirkóczki Zita
Amennyiben szeretnék, akkor ez változhat? Összesen 18,2 millió Ft volt, amit kaptak
eddig, most pedig 5 millió Ft van helyette. Ez rettenetesen kevés.
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Dudás Gabriella
Tavaly nem volt, mert lejárt a közszolgáltatási szerződés. Az előző években ennek
keretében kapták a támogatást a működésre, valamint a koncertekre. A járványhelyzet,
illetve a szerződés megszűnését követően az új megállapodás értelmében már feladatra
kapják a támogatást. Az év elején leegyeztetik, melyik az a 4 koncert, amit teljesíteniük
szükséges.
Mirkóczki Zita
Ez így nagyon nehéz, hogy október 1-től van a szerződés 2022. szeptember 30-ig.
Dudás Gabriella
A pénzt már megkapták. A „Szinfonik lájk-ra”, a „Strauss estre”, a „Kamara operára” és a
„Civil ünnepre”.
Mirkóczki Zita
A szerződés viszont csak október 1-től szól. A támogatással hogyan fog elszámolni?
Dudás Gabriella
Most október 1-től nem fognak ismételten 5 millió Ft-ot kapni. A szerződés attól az
időponttól él, azonban tartalmazza a megállapodás, hogy ebben az évben, adott
iktatószámmal már kaptak forrást.
Mirkóczki Zita
Számára ez érthetetlen, elszámolni visszamenőlegesen számlákkal.
Dr. Nagy-Holló Eszter
A közszolgáltatási szerződésben alapvetően nem kötelező rögzíteni azt az összeget, amit
a szolgáltatásért kap. Több évre kötött megállapodás esetén főként nem ismert a
következő éveknek a forrása. A közszolgáltatási szerződés tartalmazhat általános
megfogalmazást és a költségvetésben kerül megállapításra az összeg mértéke.
Mirkóczki Zita
Külön módosítani kell a megállapodást jövőre?
Dr. Nagy-Holló Eszter
Akár a költségvetésben kerül nevesítésre, amit rendelettel fogad el a közgyűlés, de akár,
ha nem nevesített címsoron kapja, akkor egy külön támogatási szerződéssel.
Püski Viktória
Az előadói többlettámogatásra ezáltal jobban tud pályázni. A tavalyi évben, amikor volt
közszolgáltatási szerződése, ebből a forrásból is kapott szép összeget.
Mirkóczki Zita
A másik szerződés az „Agria Nyári Játékokkal” kapcsolatos. Itt az önkormányzat az „Egri
csillagokat” fogja támogatni, mint feladatot. Vállalják, hogy 20 előadást megszerveznek?
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Szeretné, ha kivennék belőle Heves megyét, illetve az Észak-Magyarországi régiót. Az
önkormányzatot csak Eger érdekli.
Püski Viktória
A közszolgáltatási szerződésekbe a törvény alapján benne kell lennie.
Mirkóczki Zita
Mit kell tartalmaznia a megállapodásnak?
Püski Viktória
Benne szükséges lennie a térségnek, valamint a régiónak. Így jobban tud pályázni. A
színháznak nincs nyári előadása, ezért az „Agria Nyári Játékok” csinál ilyeneket, a Heves
megyei régiót ugyanúgy lefedi, mint a színház az évados előadásával. Így egészíti ki a
kettő egymást.
Oroján Sándor időközben elhagyta az üléstermet.
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Egri Szimfonikus
Zenekar Kulturális Egyesülettel és az Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel történő új közszolgáltatási szerződés megkötését.
Határozati javaslatok:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 1.
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja az Agria Játékok Kulturális
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2021. október 1-től, 2024. szeptember
30-ig terjedő időszakra szóló közszolgáltatási szerződés megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
2021. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 2.
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja az Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesülettel 2021. október 1-től, 2024. szeptember 30-ig terjedő
időszakra szóló közszolgáltatási szerződés megkötését, felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
2021. október 31.
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Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
25/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja az Egri Szimfonikus
Zenekar Kulturális Egyesülettel és az Agria Játékok Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.-vel történő új közszolgáltatási szerződés megkötését.
Határozati javaslatok (egyszerű többség):
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 1.
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja az Agria Játékok Kulturális
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel 2021. október 1-től, 2024. szeptember
30-ig terjedő időszakra szóló közszolgáltatási szerződés megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
2021. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 2.
mellékletében szereplő tartalommal elfogadja az Egri Szimfonikus Zenekar
Kulturális Egyesülettel 2021. október 1-től, 2024. szeptember 30-ig terjedő
időszakra szóló közszolgáltatási szerződés megkötését, felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Mirkóczki Ádám polgármester megbízásából
Spisák György aljegyző
2021. október 31.
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17./Előterjesztés az Önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak
módosítására (VGB, VPÜB, VSZUKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja „Előterjesztés az
önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására” című
előterjesztésben foglalt határozat elfogadását.
Határozati javaslat (egyszerű többség):
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat)
a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését 2.002.328 Ft-tal, valamint
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának II/21/1/3/K Önkormányzati
feladatellátással
összefüggő
kiadások/Működési
költségvetés/
Dologi
kiadások/kötelező feladat kiemelt előirányzatának 948.282 Ft-os és Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának I/13/1/3/K Működési költségvetés/Dologi
kiadások/kötelező feladat kiemelt előirányzatának 1.054.046 Ft-os emelését.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Balázs Helga Gazdasági vezető, költségvetési
csoportvezető
Határidő: 2021. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) a Munka
Törvénykönyve alá tartozó egyéb létszámkeret emelését 13 fővel 2021. július 1-től
2022. április 29-ig.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Balázs Helga Gazdasági vezető, költségvetési
csoportvezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia
intézménygazdálkodási csoportvezető
Spisák György Kabinet Irodavezető
Határidő: 2021. november 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális
Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a felújítások
kiemelt előirányzatának 34.000.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt
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előirányzatának 9.544.755 Ft-os csökkentését, Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának II/151/2/7/K „ESZSZI konyha felújítása” új, kiemelt
előirányzatának 43.544.755 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Balázs Helga Gazdasági vezető, költségvetési
csoportvezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia
intézménygazdálkodási csoportvezető,
Határidő: 2021. október 31.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
26/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja „Előterjesztés az
önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására” című
előterjesztésben foglalt határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat)
a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését 2.002.328 Ft-tal, valamint
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának II/21/1/3/K Önkormányzati
feladatellátással
összefüggő
kiadások/Működési
költségvetés/
Dologi
kiadások/kötelező feladat kiemelt előirányzatának 948.282 Ft-os és Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának I/13/1/3/K Működési költségvetés/Dologi
kiadások/kötelező feladat kiemelt előirányzatának 1.054.046 Ft-os emelését.
Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Balázs Helga Gazdasági vezető, költségvetési
csoportvezető
Határidő: 2021. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) a Munka
Törvénykönyve alá tartozó egyéb létszámkeret emelését 13 fővel 2021. július 1-től
2022. április 29-ig.
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Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Balázs Helga Gazdasági vezető, költségvetési
csoportvezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia
intézménygazdálkodási csoportvezető
Spisák György Kabinet Irodavezető
Határidő: 2021. november 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális
Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a felújítások
kiemelt előirányzatának 34.000.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 9.544.755 Ft-os csökkentését, Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának II/151/2/7/K „ESZSZI konyha felújítása” új, kiemelt
előirányzatának 43.544.755 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Balázs Helga Gazdasági vezető, költségvetési
csoportvezető,
Spisák György Kabinet Irodavezető,
Dolenszky-Szőke Szilvia
intézménygazdálkodási csoportvezető,
Határidő: 2021. október 31.
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18./Előterjesztés emléktábla elhelyezésére (VSZUKB)
Dr. Pócs Alfréd képviselő
Dr. Pócs Alfréd
Kelemen Csaba színművész számára szeretne egy bronz, valamint egy fa emléktáblát
állítani a színházban, aki Eger díszpolgára. Nyitnának egy falat, ahol az elhunyt
színészek számára lehetne táblát elhelyezni. Az intézmény nagy előterében kellene
helyet keresni hozzá. A kép alá még javasolja a díszpolgári cím kiírását.
Mirkóczki Zita
A színház igazgatójával egyeztettek erről?
Dr. Pócs Alfréd
Igen, azonban nem járult hozzá az elhelyezéshez. Ő pedig mindenképp ragaszkodik a
megvalósításhoz és nem ért egyet az igazgató úrral.
Keresztes Zoltán
Mivel indokolta döntését az igazgató úr?
Dr. Pócs Alfréd
Azzal, hogy eddig még nem volt ilyen irányú kérés. Személyes konfliktus volt közte és
az elhunyt között, erre tudott hivatkozni. Köztudomású, hogyha bármilyen rendezvény
volt a városban, Kelemen Csaba rögtön igent mondott pártállástól függetlenül.
Oroján Sándor visszatért az ülésterembe.
Farkas Attila
A képen nem Rákóczi lesz?
Dr. Pócs Alfréd
Mivel számára a legmarkánsabb szerep a Rákóczi alakítása volt és így jelent meg a
rendezvényeken is, ezért van ez az ábrázolás.
Berecz Mátyás
Valószínűleg párhuzamosan futottak a szálak, mert annak idején megkereste őt
Kelemen Csaba lánya, aki szeretett volna egy emléktáblát elhelyezni a várban az
édesapjáról. Erről írt egy feljegyzést és átküldte a hivatali kollégáknak, valamint a
vármúzeum igazgatójának. Erre nem érkezett válasz. Nyilvánvalóan a várban a művész
úr Dobó István alakítását akarta kidomborítani a lánya. Személyes véleménye szerint ez
volt a markánsabb alakítása és az egriek számára ez mond többet. Úgy gondolja, a várban
nagyobb a fogadókészség erre, hiszen a művész úr egyik legnagyobb alkotása az „Egri
csillagok” musical létrehozása és példa nélküli sikersorozata. Jó lett volna, ha megvalósul
a kérés.
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Dr. Pócs Alfréd
Szerinte, párhuzamosan is futhat a kettő egymással. Egy színésznek a színházban a
helye, hiszen az az otthona. Ettől függetlenül a várban szintén el lehet helyezni egy
emléktáblát.
Oroján Sándor
Bevett szokás, a színészeknek ott állítanak szobrot vagy táblát, ahol játszottak. Egerben
mások által is látogatottabb hely a vár. A színházba elsősorban az egriek járnak,
másodsorban az idegenek. A várban több tízezres létszámban van látogató minden
évben, akik valószínűleg látták a darabot. A frakció szintén azt javasolja, hogy a várban
kerüljön elhelyezésre a tábla, mivel sokkal többen látják és odakötődik. Sokkal inkább
méltó helye lenne Kelemen Csabának a várban, mint a színházban. Javaslata, ilyen
formában kerüljön módosításra az előterjesztés.
Mirkóczki Zita
Színészként lehet az emléktáblája a színházban, ebben semmi kivetni való nincs és
mellette egy emléktáblát létesíteni a várban az „Egri csillagokra” emlékezve.
Elképesztőnek tartja Blaskó Balázs hozzáállását a dologhoz. Neki kellett volna az élére
állni a kezdeményezésnek. Tudvalevő, hogy a művész úr covidban hunyt el, tudvalevő,
hogyan dolgozott a színházban a halála előtt közvetlenül és mindezek mellett így
reagálni az igazgató úrnak, ezt felháborítónak tartja.
Dr. Pócs Alfréd
A színésznek a színház az élete. Ott kell ehhez falat biztosítani. Az előadások között
vannak szünetek, amikor a látogató megnézheti a falat, újra élhet érzelmeket, melyek
nagyon fontosak. Erre nem lehet azt mondani, hogy menjen a köztérre, az egy más
dolog.
Mirkóczki Zita
A színházban ott van az örökös tagoknak a fala. Elfér mellette egy olyan fal, ahol azok
emléktáblái vannak, akik elhunytak és sokat tettek a színházért.
Dr. Pócs Alfréd
Be kell menni a színházba és meg kell nézni, nincs kint Kelemen Csaba fényképe.
Mirkóczki Zita
Levették, mert már nem tag és mivel nem örökös tag, így nem szerepel ott sem.
Dr. Pócs Alfréd
Ugyanakkor nincs az elhunytak között sem. Ez nem elfogadható, hogy valakinek
konfliktusa van a másikkal és ezért nem ismeri el.
Kovács-Csatlós Tamás
Minden tábla ugyanilyen sémára készülne? Arculatilag ez rögzítésre kerül, amit a
színház elfogad? Érdemes lett volna meghívni a jelenleg regnáló igazgató urat,
amennyiben szükséges, akkor ez rögzítésre kerüljön az alapokmányukban. A Mányoki44

féle Rákóczi ábrázolásnak a dombornyomott mása, nagyon speciális. Nyilván ezt a
szerepet játszotta nagyon sokszor, de akkor innentől kezdve ez lesz a séma?
Dr. Pócs Alfréd
Úgy gondolta, ez egyénileg kerülne meghatározásra. Ez egy indítás, ezt ki kell majd
dolgozni, mint például az elbírálást. Szerinte nem kell nagyságban vagy bármiben
ugyanebben gondolkodni, hiszen máshol is vannak ilyen emlékhelyek. Eltérhetnek
egymástól, csak legyenek ízlésesek.
Mirkóczki Zita
Egyetért Kovács-Csatlós Tamással, jó lenne, amennyiben ez egységes arculatra menne.
Az elhelyezéssel teljes mértékben tud azonosulni. Hová kerülne a díszpolgári cím?
Dr. Pócs Alfréd
A fénykép alá.
Mirkóczki Zita
Hogy lenne kihelyezve?
Dr. Pócs Alfréd
A színészek fényképeit visszatennék a helyére és egy kis táblát alátennének.
Mirkóczki Zita
Az nem probléma, ha már nem szerepel ott a fényképe, ahol a jelenleg tevékenykedő
színészek fotói vannak. Tehát kikerülnének az elhunytak fotói és a Kelemen Csaba
fényképe alá kerülne a tábla?
Dr. Pócs Alfréd
Nem, a tábla külön, csak arra gondolt, jelölni kellene a díszpolgári címét. Ezt
legegyszerűbben egy pici táblával a fotó alatt lehetne. Ugyanolyan legyen a fotója, mint
másoké, csak kerüljön alá a díszpolgári cím.
Mirkóczki Zita
A táblával egyet tud érteni, a fénykép elhelyezése egy másik történet.
Dr. Pócs Alfréd
A többiekhez.
Mirkóczki Zita
Oda nem lehet, mert ott azok szerepelnek, akik aktívak. Az örökös tagokhoz szintén
nem lehet, ha nem az. Nem szeretné, ha fecnikkel ide-oda rakosgatnák a fotókat.
Dr. Pócs Alfréd
Ő sem úgy gondolta.
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Keresztes Zoltán
Az emléktábla elhelyezésével egyetért, viszont Kovács-Csatlós Tamás javaslatát
mindenképp megfontolandónak tartja. Nem gondolja szerencsésnek az ízlés szerinti
táblák kihelyezését, mert az szubjektív. Javasolja, későbbiekben döntsenek a témában és
tárgyalják meg részletesebben. Legyen egy séma, ami alapján el lehessen helyezni az
elhunyt színészek emléktábláit. Maga a kezdeményezés jó, azonban az irányelveket le
kell fektetni.
Mirkóczki Zita
Összegezve, egyetértenek abban, legyen egy ilyen fal, ahol emléktáblák elhelyezésre
kerülnek azoknak a művészeknek, akik sokat tettek a színházért és a művészetükön
keresztül a városért. Ez kiindulásként jó, viszont a város részéről szükséges felkérést
tenni az alkotók felé, hogy tervezzék meg, majd a Bizottság eldönti, melyikre szavaz.
Jelen pillanatban ezzel az előterjesztéssel egyet tud érteni.
Berecz Mátyás
Tisztázó kérdést tesz fel, aminek értelmében a mellékelt tábla kihelyezéséről fog
szavazni a bizottság?
Mirkóczki Zita
Igen, ez a javaslata. Elkészült az emléktábla, aminek a kihelyezését javasolja.
Kovács-Csatlós Tamás
Az „Egri hírességek sétányá-”t az Eger Sikeréért Egyesületen keresztül terveztették meg
szakemberrel, az anyagát, méretét tekintve, melyet a bizottságok véleményeztek.
Továbbá rendeletben is megjelenik az odaítélés feltétele, az egyesület feladata. Van egy
kész tábla, amit szeretnének elhelyezni egy városi intézményben. Magát a szándékot
senki nem vitatja, az emlék elhelyezésének tényét. Kérése, készüljön egy olyan
előterjesztés, - ami befogadja, természetesen nyitásként, Kelemen Csaba emléktábláját
– viszont innentől kezdve ugyanarra a sémára kerüljön emlékhely kialakításra. Szerinte
a márványtábla az egyik legméltóbb, hogy az embernek emléket állítsanak. Kéri, hogy
az előterjesztést ne támogassák olyan formában, hogy ez a tábla kerüljön kihelyezésre a
színházba. Kihelyezésre kerülhet máshová, ezzel egyet tud érteni, bár a fának az
időjárásállóságát figyelembe kell venni.
Oroján Sándor
Módosító javaslata, az emléktábla a várba és ne a színházba kerüljön kihelyezésre.
Abban az esetben, amennyiben ez nem kerül elfogadásra, akkor azzal szembesülnek,
hogy olyan embernek szeretnének emléktáblát állítani, aki már nem él, de nem is örökös
tag. Sok ilyen lesz. Elvként lehet azt mondani, minden díszpolgár színésznek állítanak
emléktáblát, de lehet más szempont szintén. Ez a színészek között feszültséget
eredményezhet. Így egyáltalán nem szerencsés és e tekintetben osztja az igazgató úr
véleményét. Amennyiben színészeknek akarnak elhelyezni emléktáblákat a színházban,
akkor meg kell tudni mondani, hogy az milyen alapon jár, így szükséges egy egységes
sémát létrehozni. Nem célszerű, ha az odaítélésnél a személyes kapcsolatok szerepet
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játszanak. Tehát, Kelemen Csaba emléktábláját helyezzék el a várban és a jövőre
vonatkozóan dolgozzanak ki egységes arculatot, valamint szabályzatot, hogy kinek jár.
Mirkóczki Zita
A szeptember 8-a le lett egyeztetve?
Dr. Pócs Alfréd
Még nem fix időpont.
Mirkóczki Zita
Szerinte nagyon közeli időpont.
Dr. Pócs Alfréd
Már korábban elküldte az igazgató úrnak, illetve az önkormányzatnak.
Mirkóczki Zita
Amikor feltöltésre került az anyag, akkortól tud róla. Nehéz így dönteni.
Dr. Pápai Ákos
Elvi döntés születhet a feltételek kidolgozásáról, hogy ilyen formában kikerüljön, amint
azt Oroján Sándor említette. Ez így működhet. Az igen és a nem szavazat egyaránt erős
ilyen helyzetben, viszont elvi állásfoglalás születhet.
Mirkóczki Zita
Mindenképp megvalósításra kell kerülnie, csak meg kell találni a módját. A szeptember
8-a nagyon korai időpont. A problémája, hogy ez a tábla már elkészült. Polgármester úr
látta a táblát?
Oroján Sándor
Változtatna bármin, ha látta volna?
Dr. Pócs Alfréd
A díszpolgári cím adományozása önmagáért beszél. Szerinte, mindenképp el kell
helyezni a táblát a színházban.
Mirkóczki Zita
Egyetért. Véleménye szerint, a színházban és a várban egyaránt el kell helyezni az
emléktáblát. Ezzel nincs probléma, viszont az arculati terv, az hiányzik. Semmi baja
sincs a táblával, ellenben nem tudja, hogyan fog illeszkedni hozzá a többi. Példaként
említi Réti Árpádot, aki elhunyt és szintén sokat tett a színházért, akkor neki milyen
táblát helyeznek el. Szívesen kihelyezné az emléket, azonban a határidejét csúsztassák
el.
Oroján Sándor
Javaslata, amennyiben azt mondják, ki kell dolgozni egy előterjesztést a színházban
történő emlékek elhelyezésének feltételeiről, akkor nem arról szól, hogy Kelemen
Csabának állítsanak emléket. Nyilván olyan döntést fognak majd hozni, amibe a
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díszpolgári kategória belefér. Így teljesen személy független lenne a döntés. Éppen ez a
városi ügy, amiben konszenzust lehetne remélni.
Amennyiben már ez a tábla elkészült, az kerüljön kihelyezésre a várban.
Mirkóczki Zita
Éppen azt szeretné, hogy ez a tábla menjen a színházba.
Spisák György
Az előterjesztő visszavonhatja az előterjesztést, elő kell készíteni a következő ülésre, ami
belátható időn belül van és lehet róla egyeztetni. Nyilván egyszerűbb a Bizottság
munkája, ha ki van munkálva az anyag.
Dr. Pócs Alfréd
Elfogadja a javaslatot, ki kell dolgozni, kik és milyen feltétellel kaphatnak emléktáblát,
majd szavaznak róla, de ne vegyék le a napirendről.
Csillag Tamás
Spisák Györggyel ért egyet, valóban fontos alaposan átgondolni a témát. A szándék
helyes, a megvalósítás részleteiről azonban mindenképp beszélni szükséges. Egyetért a
várban való emléktábla elhelyezésével szintén, viszont vizsgálni kell, hogy hová. A felső
kaszárnyateremben a kazamatáknál van egy kis Dobó kiállításrész, ami éppen az „Egri
csillagok” musical továbbélésével zárul, annak nagyon jó zárása lenne. Ott azonban
Dobóként kell megjeleníteni Kelemen Csabát, nem pedig Rákócziként.
Berecz Mátyás
A táblára vonatkoztatva elmondja, a két felirat alapján, nem nagyon tudja összekapcsolni
a személyeket. Nyilván azért szerencsés másik platformra helyezni a plakettet, mert ő
például az alapján azonosítja a Mányoki-féle Rákóczi képet, de nem tudja
összekapcsolni, mi köze van Kelemen Csabához. Arra is kell gondolni, a kihelyezett
emléktábla 100 év múlva is mondjon valamit. Tisztában van vele, a nagy alakításai között
Rákóczi Ferenc szintén szerepelt, de nem biztos, hogy egy idegen látni fogja az
összefüggést. Érdemes lesz egy olyan platformon elképzelni ezt a nagyon szép plakettet,
ahol kifejtik, hogy Kelemen Csabának a szerepei között, ez a szép markáns alakítás is
szerepel. Egy márványtáblán van hely körülírni. Nagyon mutatós a fatábla szintén, de
számára nem fejezi ki, hogy a művésznek ez az alakítás milyen fontos volt.
Dr. Pócs Alfréd
A művészet arról szól, hogy egy kicsit gondolkodásra is készteti az embert. Úgy gondolja,
ha valaki lát egy színészről táblát, amin a szerepe látható és alatta van a neve, akkor egy
általános iskolásnak is észre kell venni az összefüggést. Beleegyezik, hogy halasszák el a
döntést a következő bizottsági ülésre.
Mirkóczki Zita
Az szintén lényeges kérdés, amennyiben a későbbiekben emléktáblát állítanak, akkor
annak ki fogja viselni a költségeit? Milyen összeget fog erre elkülöníteni az
önkormányzat?
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Javasolja, vonja vissza az előterjesztő az anyagot és egy későbbi időpontban üljenek
össze, ahol kidolgozzák a részleteit az irodákkal közösen, megkérdezve igazgató urat,
illetve polgármester urat.
Dr. Pócs Alfréd
Amennyiben van konszenzus, akkor természetesen elfogadható számára.
Püski Viktória
Október 26-a a halálának az évfordulója.
Mirkóczki Zita
Felkéri az irodát, foglalkozzon az előterjesztés kidolgozásával.
A napirendet az előterjesztő visszavonta.
Berecz Mátyás és Oroján Sándor elhagyta az üléstermet.
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19./Eger, Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor közterületről nyíló pince- partfalomlás
vis maior pályázat
Mirkóczki Ádám polgármester
Mirkóczki Zita
Kéri szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.
Bizottsági döntési javaslat
A Bizottság támogatja az Eger, Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor közterületről nyíló
pince-partfalomlás vis maior pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslat
Közgyűlés elé terjesztését
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igény kerüljön benyújtásra a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor pincepartfalomlás
Helye: Eger, 7711/1. hrsz. út
A káresemény forrás összetétele
Megnevezése
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen:

2022. év
5.700.000.-Ft
0.-Ft
0.-Ft
13.300.000.-Ft
19.000.000.-Ft

%
30
70
100

- A károk helyreállításának (előzetes becslés alapján) tervezett összköltsége
19.000.000.-Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a
megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik*(a megfelelő rész aláhúzandó).
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).
- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjára tekintettel történő helyreállítását.
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- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal
a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2022. évi
költségvetésből 5.700.000.-Ft saját forrás elkülönítésre kerüljön a Eger,
Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor pince-partfalomlás veszélyelhárítási munkáinak
megvalósításához.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert/társulási tanács elnökét az igénybejelentés benyújtására (a
megfelelő rész aláhúzandó).

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy a nyertes
pályázat esetén a helyreállításhoz szükséges 5.700.000.-Ft saját forrás a 2022. évi
költségvetésben biztosított legyen.

Felelős:
Határidő:

Mirkóczki Ádám
Polgármester
2021. szeptember 02.

A döntés végrehajtásának határideje: 2021. szeptember 02.

Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta
a döntési javaslatot.
27/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
A Bizottság támogatja az Eger, Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor közterületről nyíló
pince-partfalomlás vis maior pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslat
Közgyűlés elé terjesztését.

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igény kerüljön benyújtásra a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor pincepartfalomlás
Helye: Eger, 7711/1. hrsz. út
A káresemény forrás összetétele
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Megnevezése
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen:

2022. év
5.700.000.-Ft
0.-Ft
0.-Ft
13.300.000.-Ft
19.000.000.-Ft

%
30
70
100

- A károk helyreállításának (előzetes becslés alapján) tervezett összköltsége
19.000.000.-Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a
megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik*(a megfelelő rész aláhúzandó).
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).
- Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjára tekintettel történő helyreállítását.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal
a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 2022. évi
költségvetésből 5.700.000.-Ft saját forrás elkülönítésre kerüljön a Eger,
Szépasszonyvölgy Öregsori pincesor pince-partfalomlás veszélyelhárítási munkáinak
megvalósításához.
- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert/társulási tanács elnökét az igénybejelentés benyújtására (a
megfelelő rész aláhúzandó).
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy a nyertes
pályázat esetén a helyreállításhoz szükséges 5.700.000.-Ft saját forrás a 2022. évi
költségvetésben biztosított legyen.

Felelős:
Határidő:
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Mirkóczki Ádám
Polgármester
2021. szeptember 02.

Sürgősségi indítvány
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj
pályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról

Hajdúné Tóth Erika
Az ösztöndíj a felsőoktatásban tanulók támogatása, szociális rászorultsági alapon. Az
önkormányzat egri lakóhellyel rendelkezőket segít. Két típusa van: az „A” esetén, akik
már benne vannak a rendszerben, a „B” típusban azok, akik szeretnének bekerülni. Eger
önkormányzata mindig is csatlakozott ehhez az ösztöndíjhoz. A pályázat általában
augusztus végén kerül meghirdetésre és október elején már csatlakozni kell. Elég rövid
az idő, mert a pályázati tájékoztató anyag is a közgyűlési szakrendszer zárását követően
jelent meg. Ezért került be sürgősségi indítványként. Az ösztöndíjjal 100 fő hátrányos
helyzetű fiatalt lehet támogatni. Tavaly 88-an pályáztak, ebből 78 fő pályázatát tudták
befogadni. Az önkormányzat 5 ezer Ft-tal tudja havonta támogatni a hallgatókat, mely
összeghez az Emberi Erőforrások Minisztériuma még további 5 ezer Ft-ot tesz hozzá. Az
„A” típusba tartozóknak 2-szer 5, míg a „B” típusba tartozók részére 3-szor 10 hónap
időtartamot jelent a támogatási időszak. Az ösztöndíjat általában egy összegben kapják
meg szemeszterenként. Úgy gondolja, aki tanul a felsőoktatásban, annak mindenféle
ösztöndíj számít és ez egy jó segítség.
Mirkóczki Zita
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak az előterjesztésről
Bizottsági vélemény:
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő
csatlakozásról szóló határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja, hogy Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2022. évben csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és kötelezettséget vállaljon arra, hogy az
ösztöndíjak fedezetéül a 2022. évi költségvetésében 5.000 E Ft-ot biztosítson. A
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.
A Csatlakozási nyilatkozat aláírásáért:
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.
A 2022. évi költségvetésben kötelezettségvállalásáért:
Felelős: Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Rékasiné Varga Beáta Pénzügyi csoport csoportvezető
Határidő: 2022. február 28.
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.
Szavazás:
Mirkóczki Zita
Megállapítja, hogya Bizottság 7 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a
döntési javaslatot.
28/2021 (VIII.30.) VSZUKB döntés
Bizottsági vélemény:
A Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság támogatja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő
csatlakozásról szóló határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja, hogy Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2022. évben csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és kötelezettséget vállaljon arra, hogy az
ösztöndíjak fedezetéül a 2022. évi költségvetésében 5.000 E Ft-ot biztosítson. A
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.
A Csatlakozási nyilatkozat aláírásáért:
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.
A 2022. évi költségvetésben kötelezettségvállalásáért:
Felelős: Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából:
Rékasiné Varga Beáta Pénzügyi csoport csoportvezető
Határidő: 2022. február 28.

Napirenden kívüli hozzászólások

Kovács-Csatlós Tamás
A Mátyás király utca 45. sz. alatt van egy csapadékvíz elvezetéses probléma a
társasháznál. A szakirodának tudomása van róla, jön az esős időszak, ezért kéri a
probléma kezelését, miután közterületről van szó, így nem kérdés a hiba elhárításának
kötelezettsége sem.
Ugyancsak jelezte, a Maklári, illetve az Ostorosi útnál lévő kőkereszt darabokra hullik,
amit százezres nagyságrendű beavatkozással meg lehetne oldani.
Nagyváradi úton kérelmezte a szemlét, amire nem került sor. Kapott választ, aminek
értelmében szeretnék a lakók parkoló kialakítását. Erre van lehetőség, melyet kér és
támogatja is, illetve várja az érdemi munkát.
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A Gólya utcában sajnos a pollerek hiányoznak, amik azt segítenék elő, hogy az ott
deszkázó, bicikliző gyerekek ne az úttestre guruljanak ki. Egyrészt ez a tevékenységük
némi zajjal jár, másrészt a Kertész út felújítása okán a forgalom most egyébként is
megnövekedett, ezért életveszélyes.
Maklári utca 152. sz. előtt zúzott kavicsos parkoló kialakítására van igény, valamint a
csapadékvíz-elvezetés kapcsán merül még fel feladat.
A Tinódi utca és a Mocsári utca találkozásánál, a haranglábnál van egy csapadékvízelvezető, ami eldugult, nem történt meg a tisztítása.
A Családok Átmeneti Otthona problémát jelent az ott élők számára. Olyan családok
kerülnek ide, akik átmenetileg rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ez a tény, azonban
senkit nem ment fel az alól, hogy úgy viselkedjenek a környezetükben, ami mások
számára zavaró.
Az előző városvezetés törekedett arra, lecsökkentse a besurranásos lopásokat, a
kifosztásokat, viszont mostanában sok panaszt kap az otthonban élők vonatkozásában
a lakosságtól. Szerinte az lenne a megoldás, ha óvodává vagy bölcsődévé alakulna át. Ez
a funkció abba a városrészbe jól illeszkedne. Egyébként is van erre igénye a városnak.
Kérése, a Bizottságnak legyen célkitűzése ez a törekvés. Találjanak méltó helyet az
átmeneti otthonnak és a Csákóban pedig bővítsék az óvodát.
Mirkóczki Zita
Ezt mindet elküldte a jegyző úrnak?
Kovács-Csatlós Tamás
Meg is kapják, Dr. Szalóczi Ilonát szintén be szokta csatolni a levelekbe. Általában kap
egy-két tudomásulvételről szóló levelet, viszont az egriek nevében kéri, történjen is
valami. Megoldásokat szeretne látni.
Mirkóczki Zita
Akár a képviselői keretének a terhére?
Kovács Csatlós Tamás
Igen, ha létezik olyan.
Keresztes Zoltán
Maximálisan egyetért Kovács-Csatlós Tamás aggályaival. Számtalanszor jelentett be ő
maga szintén problémát a körzetéből, rengeteg alkalommal visszajelzést is kapott, a
gondok valósságáról, sőt, ígéret érkezett azok orvoslásáról. A februári leveleiben foglalt
problémákkal kapcsolatos munkálatok a mai napig nincsenek elvégezve. Ezt óriási
problémának tartja, különösen úgy, hogy nem milliárdos beruházásokat jelent. Az ő
körzetében is van olyan csatorna, ami már nem látszik, a parkolót pedig elönti a víz.
Február óta már eltelt egy félév, azóta illett volna már a csatornát kitakarítani. Hiába
adják le a kéréseket, - akár a képviselői keret terhére – nem történik semmi, csak az
ígérgetés van, ami nagyon rossz irány.
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Dr. Pápai Ákos
A Családok Átmeneti Otthonában vannak valóban nehezen kezelhető személyek,
viszont ilyen tekintetben sokat jelent a vezető személye. Szerinte, ez már a gyümölcse
annak a vezetőváltásnak, ami februárban megtörtént.
Dr. Pócs Alfréd
A Szarvas téri keresztről van szó? Azt már többször jelezte ő is, sőt beszélt az érsekkel
és még sem történt semmi.
Kovács-Csatlós Tamás
Ezt nem tudja, már 3 emberrel beszélt ez ügyben, kérte, hogy vegyék előre az ügyet, mert
ez annyira méltatlan, főként mivel zarándokhelyről van szó.

Mirkóczki Zita s.k
elnök

Kovács-Csatlós Tamás s.k
tag

Tóthné Dr. Kiss-Orosz Mária s. k
jegyzőkönyvvezető
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