1, sz napirend
ELŐTERJESZTÉS

önkormányzati tulajdonban lévő műterem hasznosításáról
Tisztelt Bizottság!
Az önkormányzat tulajdonát képezi az Eger, Érsek u. 10.sz alatti 112 m2 alapterületű ingatlan.
Az ingatlan 5 db eltérő alapterületű műteremként hasznosított helyiség. A műtermekben
jelenleg Fajcsák Attiláné, Herczeg István, Magyar István végez művészeti tevékenységet.
Az önkormányzat tulajdonában levő üres helyiségek hasznosításának feltételeit Eger MJV
Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet), szabályozza.
A Rendelet 19. § (4) bekezdése kimondja, hogy:
A Közgyűlés versenyeztetési eljárás kiírása nélkül dönt a Nvt. és költségvetési
törvénynek megfelelően az ott meghatározott versenyeztetési értékhatárt meg
nem haladó értékű ingatlan tekintetében:
a) a kötelező és az Önkormányzat által vállalt feladatok ellátása esetén az
illetékes bizottság véleményezését követően az egyes helyiségek közvetlen
bérbeadásáról,
b) a Városimázs Bizottság véleménye alapján a kizárólagosan műteremként
hasznosítható helyiségek bérbeadásáról.
A műtermek közvetlen bérbeadásának feltétekeit a 496/2016.(XI.24.) közgyűlési határozat
szabályozza:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 15. §-a
alapján hozzájárul a műtermek ingyenes használatba adásához Áfa fizetési
kötelezettség mellett, azzal, hogy a használó vállalja, hogy műveit évente egy
alkalommal ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja kiállítás
rendezése céljából. Az Áfa alapját 1000 Ft/m2/hó használati díj képezi. A használati
szerződés alapján a használó köteles az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével
kapcsolatban felmerülő költségek és a közüzemi díjak megfizetésére.

Bugyi István József (Hatvan, 1986. 03. 08.) grafikusművész, rajztanár a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesületének Heves megyei területi képviselője, a Szolnoki
Művésztelep tagja. 2018. tavaszán Aspektusok címmel láthatóak voltak metszetei Egerben,
ahol grafikai stílusa népszerűnek bizonyult a közönség köreiben. A művész Egerbe költözött,
a zavartalan, folyamatos alkotói tevékenység végzéséhez megfelelő műtermet bérelne. Bugyi
István számos egyéni és csoportos kiállításon mutatta be alkotásait hazánkban és
országhatáron kívül.
Tekintettel arra, hogy az Eger, Érsek u. 10. szám alatti 24,5m2 alapterületű műterem jelenleg
üres, megfelel a művész alkotói tevékenységének folytatására.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy véleményezze az előterjesztést és fogadja el a
határozati javaslatot.

Eger, 2018. augusztus 14.

Kovács Cs. Tamás
Tanácsnok

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városimázs Bizottsága saját
hatáskörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján hozzájárul az Eger, Érsek u.
10.sz. alatt található 24,5 m2 alapterületű műterem kedvezményes használatba
adásához 2018. szeptember 01. napjától határozatlan időtartamra Bugyi István József
( Hatvan 1986.03.08.) részére. A kedvezményes használó az ingatlan használatával
kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési költséget köteles megfizetni, illetve a
forgalmi adót, melynek alapja 1.000Ft/m2/hó nettó használati díj. Továbbiakban a
használó vállalja, hogy műveit évente egy alkalommal ingyenesen az önkormányzat
rendelkezésére bocsátja kiállítás rendezése céljából.

Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2018.szeptember 30.

2. napirend

Előterjesztés a „Nyárádi Hartl Ede”- emléktábla elhelyezéséről
az Eger, Széchenyi István utca 14. szám alatti Uránia Mozi
épületének homlokzatán
(VIB, VKB)

Tisztelt Bizottság!

Jelen előterjesztés tárgya az Egri Városszépítő Egyesület kezdeményezésében emléktábla állítása
a „Tisza árvíz hajósaként” tisztelt Nyárádi Hartl Ede tiszteletére.
Az 1876-os árvíz idején a szatmári püspökség polgári jogállású bérlőjeként mentette Tiszahalász
lakóit, majd segítette életkezdésüket Újlőrincfalván. Élete példamutató, nemcsak az 1876. évi
tiszai árvíz során nyújtott magatartásáért, hanem nagyvonalú mecenatúrájáért, melyet
Újlőrincfalva, és Eger polgárai irányában gyakorolt.

Hartl Ede ma fellelhető hagyatéka az újlőrincfalvi emlékszobában látható, melyet 2011. május 10én a település okleveles említésének 750. évfordulóján adtak át.

A Hartl család által 1873. október 17-én megvásárolt Eger, Széchenyi utca 14. szám alatti ingatlan
– a mai Uránia mozi épülete - a népes Hartl család lakóházaként szolgált egykoron.

Az Egri Városszépítő Egyesület Hartl Edéről, mint az egri polgári társadalom nagyvonalú
mecénásáról az egykori családi lakóépület homlokzatán, a mai Uránia mozi épületén kíván
emléktáblát elhelyezni.

Az Uránia mozi főbejáratának bal oldalán található az „Illés György”-emléktábla, mellyel
szimmetrikus pozícióban és kialakítással kívánja az Egyesület a „Hartl Ede” – emléktáblát
elhelyezni, hasonló paraméterekkel, tipográfiával, és rögzítési móddal.
Az emléktábla részletes műszaki paramétereit, műszaki leírását, és az elhelyezés részleteit a 2.
melléklet (örökségvédelmi hatósági engedélyezési tervdokumentáció) tartalmazza.

Az emléktábla avatásának tervezett időpontja az Egri Városszépítő Egyesület szervezésében
2018. augusztus hó 30. napja. Az Egyesület az emléktábla avatását követően a Hartl család
koszorúzását tervezi a Grőber temetőben.

Az épület műemléki védelem alatt áll, tulajdonosa az Agria-Film Kft. Az emléktábla elhelyezése
az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával, valamint a műemlékvédelmi engedélyben foglaltak
figyelembevételével és teljesítésével valósítható meg.

Az emléktábla elhelyezéssel érintett ingatlant 1950. évben vásárolta meg a Mozgóképüzemi
Nemzeti Vállalat. Az épület azóta is moziként funkcionál. Az épület történeti és funkcionális
hagyományaira való tekintettel az eddig elkészült kutatási anyag további építéstörténeti, és
várostörténeti kutatásokkal kiegészíthető alternatív döntési javaslatként, vizsgálva, hogy az
épületben jelenleg is funkcionáló mozi létesítményéhez kötődő egyéb, vagy bármilyen
információs tábla, vagy emléktábla létesíthető-e.

Kérem a Tisztelt Bizottságot vizsgálja meg a két javaslatot!

Eger, 2018.08.15.

Habis László
Polgármester

Bizottsági döntési javaslatok:

A variáció:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városimázs Bizottsága saját
hatáskörében eljárva, a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleménye alapján

jóváhagyja a „Hart Ede”- emléktábla vonatkozó tervdokumentáció szerinti kialakítását és
elhelyezését az Eger, Széchenyi István utca 14. szám alatti (hrsz.: 4882) épület homlokzatán.

B variáció:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városimázs Bizottsága saját
hatáskörében eljárva, a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság előzetes véleménye alapján
további építéstörténeti, és várostörténeti vizsgálatok alapján fog dönteni emléktábla
elhelyezéséről.

Felelős: Rátkai Attila, Főépítész, a Főépítészi Iroda vezetője
A döntés végrehajtásának határideje: 2018. augusztus 30.

3, számú melléklet

Előterjesztés
az 5., 11., 12. számú választókörzeti feladatok előirányzatának felhasználásáról

Tisztelt Bizottság!

A 2018. évi költségvetésben tervezett választókörzeti feladatok terhére Gál Judit
képviselő asszony, a 11. sz. választókerület egyéni képviselője 50.410 Ft összeg
felhasználását kezdeményezi.
Az összeget a Rác hóstya negyed fertálymesterei által, 2018. június 2-án szervezett
„Szomszédünnep” rendezvény megvalósításával összefüggő kiadásokra javasolja
fordítani.

A 2018. évi költségvetésben tervezett választókörzeti feladatok terhére Kovács-Csatlós
Tamás tanácsnok úr, az 5. sz. választókerület egyéni képviselője 40.000 Ft összeg
felhasználását kezdeményezi.
Az összeget a 2018. szeptember 7-én tartandó „Csákói Napok a Haranglábnál”
rendezvény megvalósításával összefüggő kiadásokra javasolja fordítani.

A 2018. évi költségvetésben tervezett választókörzeti feladatok terhére Rázsi Botond
alpolgármester úr, a 12. sz. választókerület egyéni képviselője, 225.000 Ft összeg
felhasználását kezdeményezi.
A keretösszegből 180.000 Ft-ot a 2018. augusztus 25-én tartandó Felnémeti Macok
Fesztivál támogatására, 45.000 Ft-ot pedig a 2018. szeptemberében tartandó Felnémeti
Szüreti Napok megvalósítására kíván felhasználni.

A Városimázs Bizottság saját hatáskörben eljárva dönt az egyéni képviselők
választókerületi alapjának felhasználásáról.

Kérem a szükséges Bizottsági döntések meghozatalát.

Eger, 2018. augusztus 6.

Papp-Kormos Éva
irodavezető

Döntési javaslat:

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága saját hatáskörben
eljárva jóváhagyja a 11. sz. választókerületnek a 2018. évi költségvetés II/40
választókörzeti feladatok kiadásai terhére 50.410,- Ft, azaz Ötvenezer-négyszáztíz forint
felhasználását a „Szomszédünnep” rendezvényre.

Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és Papp-Kormos Éva
irodavezető

Határidő:

2.

2018. szeptember 30.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága saját hatáskörben
eljárva jóváhagyja az 5. sz. választókerületnek a 2018. évi költségvetés II/40
választókörzeti feladatok kiadásai terhére 40.000,- Ft, azaz Negyvenezer forint
felhasználását a „Csákói Napok a Haranglábnál” rendezvényre.

Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és Papp-Kormos Éva
irodavezető

Határidő:

2018. szeptember 30.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága saját hatáskörben
eljárva jóváhagyja az 12. sz. választókerületnek a 2018. évi költségvetés II/40
választókörzeti feladatok kiadásai terhére 180.000,- Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer forint
felhasználását a „Felnémeti Macok Fesztivál” rendezvényre, valamint 45.000 Ft, azaz
Negyvenötezer forint felhasználását a „Felnémeti Szüreti Napok” rendezvényre.

Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és Papp-Kormos Éva
irodavezető

Határidő:

2018. október 31.

4,napirend

Előterjesztés
a Magyar Festészet Napja Alapítvány működési célú támogatásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Festészet Napja Alapítvány számára
működési célú támogatást kíván nyújtani.

A Magyar Festészet Napja (október 18-a, Szt. Lukácsnak, a festők védőszentjének a napja) 2002ben civil kezdeményezésként jött létre. Az első években megvalósult rendezvények 2006-ra már
több, mint egy héten át zajló programsorozatokká bővültek. Napjainkra nagyszámú múzeum,
galéria, kiállító tér csatlakozott a magyar festészet egy hónapon át tartó ünnepéhez országszerte
és határon túl. A rendezvénysorozat látogatottsága és kiállítóinak száma évről évre nő, célja
pedig változatlan: a festészet művészeti színvonalából és egyediségéből adódó érték
elismertetése, a kortárs magyar festők és alkotásaik iránti közönségszeretet kivívása.
Tavaly Budapesten közel 20 tárlat, vidéken pedig csaknem 40 város csatlakozott a
programsorozathoz, melyet minden évben hatalmas médiafigyelem kísér országszerte. Az idei
évben Szolnok városa mellett Eger kap kiemelt szerepet, mint fő vidéki helyszín. A teljes
program gerincét minden évben az „Élő magyar festészet” kiállítás adja, melynek a Kepes Intézet
ad majd otthont. Ezen a helyszínen kívül az intézmények szoros együttműködésével a Ziffer
Sándor Galériában, az Érseki Turisztikai Látogatóközpontban, a Templom Galériában, az Arkt
Galériában, valamint egy szabadtéri helyszínen valósulnak meg a kiállítások.

Eger MJV Önkormányzata az alapítvány működési célú támogatásával az országos rendezvény
egri programjainak, kiállításainak megvalósítását kívánja segíteni.

Javasolom, hogy 1.000.000 Ft-ot, működési célú támogatásként kapjon a Magyar Festészet Napja
Alapítvány. A támogatás fedezetét a 2018. évi költségvetés II/14/9 „Egyéb kulturális tevékenység”
címszám biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Eger, 2018. augusztus 6.
Habis László
polgármester

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 1.000.000,- azaz egymillió forint működési
célú támogatást nyújt a Magyar Festészet Napja Alapítvány (1113 Budapest, Diószegi u. 43.,
Adószám: 18256749-1-43, képviselő: Vincze Angéla elnök) részére a Magyar Festészet Napja
alkalmából az „Élő magyar festészet 2018” rendezvénysorozat egri helyszínén zajló kiállítások
megszervezésére, megvalósítására.
A támogatás fedezetére Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 2018. évi
költségvetés V/2 Polgármesteri céltartalékról történő átcsoportosítást a II. fejezet 14/9/1/5/Ö
Egyéb kulturális tevékenység címszámára. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.

Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Papp- Kormos Éva Polgármesteri Iroda vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője

Határidő:

2018. december 20.

5.Napirend
Előterjesztés
az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2018. évi előirányzatait változtatni
szükséges az alábbiak miatt:
1. A Bródy Sándor Könyvtár a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítványtól támogatást kapott a „Gondolatban mindig ott
leszek” című pályázathoz kapcsolódóan. A támogatást az intézmény az Első
Világháborús programsorozatának dologi kiadásaira kívánja fordítani. Emiatt
kérte a működési célú átvett pénzeszköz előirányzatának 2.000.000 Ft –os
növelését a dologi kiadások egyidejű emelésével.
2. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye feladatainak ellátásához
eszközöket szeretne beszerezni (takarítógép, polcrendszer, orvosi eszközök,
gépek, bútorok). Kérte emiatt a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának
emelését 4.000.000 Ft értékben a dologi kiadások kiemelt előirányzatának
egyidejű csökkentésével.
3.

A Benedek Elek Óvoda OVI-Vár tagóvodájába került átmenetileg elhelyezésre az
idősek napközbeni ellátása, melyhez két óvodai csoportszobát biztosít az
intézmény. A felújítás több hónapig tart, ezért a két óvodai csoportot el kell
helyezni az épületben. Az egyik csoport részére a tornaszobát, a másiknak a volt
mosókonyha átalakításával létrejövő csoportszobát biztosítják. Az óvoda
területén az esőzések során tönkrement a járda, melynek felújítása
elkerülhetetlen. A mosókonyha átalakítására és a járda rendbetételére 4.014.788
Ft pótelőirányzatot kért az intézmény felújításként.

4. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnak vissza kellett fizetni 204.832 Ft-ot a
Heves Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház korábbi évekre vonatkozó
pályázati elszámolásával kapcsolatosan. Az összeget az Egri Szociális Szolgáltató
Intézmény (a pályázat jogutódja) átutalta az Igazgatóságnak. Kérte az
Igazgatóság emiatt az egyéb működési célú kiadások előirányzatának és a
működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 204.832
Ft-os emelését. A Családoknak szóló, helyi szemléletformáló hazai programok
támogatása című projekt 2018.06.30-i lezárása során is keletkezett fel nem
használt támogatás 240.671 Ft értékben. Emiatt kérte az egyéb működési célú
kiadások előirányzatának további emelését 240.671 Ft értékben a dologi kiadások

egyidejű csökkentésével. A középfokú végzettségű kisgyermek nevelők a
318/2016. (X.25.) Korm. rendelet szerint bölcsődei pótlékra jogosultak. Mivel az
intézmény 2018. évi költségvetésében ez a tétel nem szerepel, ezért - a 2017.
december – 2018. május időszakra vonatkozó tényadatok alapján –
pótelőirányzatot kért személyi juttatásra 6.032.773 Ft értékben, valamint
munkaadókat terhelő járulékra és szociális hozzájárulási adóra 1.200.982 Ft
értékben (összesen: 7.233.755 Ft).
5. A Szivárvány Óvoda pótelőirányzati kérelmet nyújtott be a kötelező HACCP
rendszer felülvizsgálata, jubileumi jutalmak kifizetése, és új jogszabály szerinti
bér-átsorolás miatti bérkifizetésre. Mivel a kérelem felülvizsgálata során kiderült,
hogy a megbízási díjak között megtakarítás keletkezett, ezért a kért összeg a
megtakarítás összegével módosult. Javaslom, hogy kerüljön jóváhagyásra
pótelőirányzatként 2.231.798 Ft személyi juttatás, 439.490 Ft munkaadókat
terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, valamint 330.000 Ft dologi kiadás a
fenti kiadások fedezetére.
6. Eger Megyei Jogú Város tulajdonában lévő gépkocsik többsége 8-10 év feletti
élettartamú. A legkritikusabb állapotban a két leggyakrabban – és jellemzően
hosszabb utakra – használt személygépkocsi van: a Volkswagen Multivan,
valamint a Honda Accord. Az utóbbi időben több alkalommal kiderült, hogy a
velük való utazás nem bizonyul kellően biztonságosnak. Az LSW-171 frsz-ú
Volkswagen Multivan Highline 2.5 TDI gépkocsit (2009. évjárat) 2011-ben
használtan vette Eger MJV Polgármesteri Hivatala, 12.340 megtett km-rel.
Jelenlegi km óra állás: 478.350 km, váltóhiba miatt most használhatatlan. A
gépjármű értékesítése a javítást követően indokolt, figyelembe véve a
futásteljesítményt és a későbbiekben esetlegesen felmerülő meghibásodásokat.
Az LGT-123 frsz-ú Honda Accord 2.0 VTEC Executive gépkocsit 2008-ban
újonnan vásároltuk, a megtett km e gépjármű tekintetében 398.905 km. Több
műszaki probléma jelentkezett az utóbbi időben, javítása egyre nagyobb anyagi
terhet jelent a hivatal számára, ugyanakkor a gyári adatok szerint, illetve a
tapasztalatok alapján a motor futásteljesítménye is ekkora élettartamra van
meghatározva. Fentiekre tekintettel a hivatal több – elsősorban egri telephellyel
rendelkező – márkakereskedést keresett meg és kért árajánlatot e két
gépkocsihoz hasonló, kihasználhatóságát tekintve azonos kategóriájú
gépjárművek tekintetében. A legelőnyösebbnek mind kivitelben, felszereltségben
és ár-érték arányban a Barta Autó Holding Kft. ajánlata bizonyult, akik a két
gépkocsi megvásárlása esetén már jelentős (több, mint 23%, ill 20%)
kedvezményt ajánlottak. A választott gépjárművek: Ford Tourneo Custom
Titánium, 170 LE, 9 személyes zárt utasterű személygépkocsi 9.498.710,- Ft,
valamint Ford Kuga Business Technology 1,5 EcoBoost 150 LE 6.324.000,- Ft
bruttó vételáron. A kiválasztásnál igyekeztünk olyan gépkocsira törekedni, amely
felszereltségében, technológiájában, kategóriájában legalább olyan szinten van,
mint a jelenlegiek, viszont árban lényegesen szerényebb (maximálisan szem előtt
tartva a hivatal rendelkezésére álló korlátozott pénzügyi lehetőségeket).
Összegezve: Eger MJV Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő Honda Accord és
Volkswagen Multivan gépkocsik értékesítését javaslom tekintettel a

használtságra, futott kilométerre, valamint műszaki állapotukra. Ezzel
egyidejűleg a Ford Tourneo és Ford Kuga személygépkocsik beszerzésére teszek
javaslatot. A két gépjármű együttes nettó vételára 12.458.827 Ft, amely nem
haladja meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. szerint az
árubeszerzésekre 2018. évre meghatározott nettó 15.000.000,- Ft értékhatárt. Az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X. 30.)
önkormányzati rendelet 7. § (5b) bekezdés szerint ingó vagyon elidegenítéséről
és megszerzéséről, ha az a jóváhagyott költségvetési rendeletben nem szerepel, 7
millió Ft egyedi forgalmi értékhatár felett a Közgyűlés jogosult dönteni. Ha a
szerződés tárgya több vagyontárgy, a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.
Eger, 2018. augusztus 13.

Habis László sk.
Polgármester
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor
Könyvtárnál (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett
pénzeszköz kiemelt előirányzatának 2.000.000 Ft –os emelését a dologi kiadások
kiemelt előirányzatának egyidejű növelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2018. augusztus 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat)
a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának emelését 4.000.000 Ft értékben a
dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Határidő: 2018. augusztus 30.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek
Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) a felújítási kiadások kiemelt
előirányzatának 4.014.788 Ft-os emelését az V fejezet 12/5/K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2018. augusztus 30.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) az egyéb
működési célú kiadások kiemelt előirányzatának 445.503 Ft-os, valamint a
működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzatának
204.832 Ft-os emelését a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 240.671 Ft-os
egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 6.032.773 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.200.982 Ft-os emelését az V.
fejezet 12/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű
csökkentésével 7.233.755 Ft értékben.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Határidő: 2018. augusztus 30.
5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Szivárvány
Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 2.231.798 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 439.490 Ft-os, valamint a dologi
kiadások kiemelt előirányzatának 330.000 Ft-os emelését, az V. fejezet 12/5/K
Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű csökkentésével
3.001.288 Ft értékben.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2018. augusztus 30.
6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 35/2015(X.30.) rendelet 7.§ (6)
bekezdése alapján a Közgyűlés jóváhagyja a Ford Tourneo Custom Titánium, 170
LE, 9 személyes személygépkocsi 9.498.710,- Ft vételi áron, valamint Ford Kuga
Business Technology 1,5 EcoBoost 150 LE 6.324.000,- Ft bruttó vételáron történő
beszerzését.
7. A gépkocsik beszerzéséhez szükséges fedezethez a közgyűlés elrendeli 14.000.000
Ft átcsoportosítását a I/13/2/6/K Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal /
felhalmozási költségvetés / Beruházások címszámra a I/13/1/3/K Eger Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal / Működési költségvetés / Dologi kiadások címszám

5.000.000 Ft összeggel, a V/12/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka
címszám 9.000.000 Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg.
8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 35/2015(X.30.) rendelet 7.§ (6)
bekezdése alapján a Közgyűlés jóváhagyja az Eger MJV Polgármesteri Hivatal
tulajdonában lévő LGT-123 frsz-ú Honda Accord és LSW-171 frsz-ú Volkswagen
Multivan értékesítését. Az értékesítésből származó bevétel visszapótlásra kerül
az V/12/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámra.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Határidő: 2018. augusztus 30.

6, számú napirend
TÁJÉKOZTATÓ
Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztító telep
korszerűsítése című,
KEHOP-2.2.2-15-2016-00090. kódszámú projektről
Tisztelt Közgyűlés!
Előzmények:
2014. május 9-én Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata „Együttműködési
megállapodás”-t kötött A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Korlátolt Felelősségű
Társasággal (NFP) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben és
jogszabályokban előírt, a helyi önkormányzatokat terhelő szennyvízelvezetés- és
tisztítás közfeladat hatékony biztosítása érdekében. Az együttműködés a 2014-2020-as
támogatási ciklusban megvalósítandó szennyvízberuházások előkészítését célozta.
Az NFP a szennyvíztisztító telep és a város szennyvízcsatorna hálózatának kezelője, a
Heves Megyei Vízmű Zrt. és Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munkatársai
által összeállított fejlesztési terv alapján sikeres pályázatot nyújtott be 2014.02.26-án
„KEOP-7.1.0/11-2014-0016” kódszámú felhívásban szereplő pénzügyi támogatás
elnyerésére. A Támogató Okirat 2014.10.08-án kelt.
Az NFP a Támogatási Okirattól 2014.12.05-én elállt. Az elállás azért vált szükségessé,
mivel a megvalósításra rendelkezésre álló idő (a projekt fizikai zárásának határideje,
2015.05.30.) alatt a projektet nem lehetett volna megvalósítani. A 2007-2013. operatív
program zárása nem tette lehetővé a projektidőszak meghosszabbítását, így a következő
tervezési időszak, a 2014-2020. között rendelkezésre álló, immár KEHOP néven futó
pályázati forrás elnyerésére kellett koncentrálni. Az új pályázathoz a megváltozott
feltételrendszerre tekintettel át kellett dolgozni az addig elkészült anyagokat és
természetesen új konzorciumi megállapodást kellett kötni. Az új Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás 2017.10.31-én lépett hatályba. A Megállapodás értelmében
az Önkormányzat közreműködik a projekt előkészítésében, elősegíti a pályázat
megvalósítását, biztosítja, hogy a projekt megvalósításában résztvevők minden, a
teljesítéshez szükséges információt megkaphassanak. Az NFP sikeres pályázatot nyújtott
be a város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztésére és a szennyvíztisztító telep
korszerűsítésére vonatkozó, KEHOP pályázati forrás elnyerésére. A közbeszerzési eljárás
az NFP irányításával, felügyeletével folyt, melynek végén a közbeszerzési eljárás
nyertesével, az M-E 2020 Konzorciummal – a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint –
Vállalkozói szerződés aláírására került sor. A Vállalkozási szerződés 2017.11.07-én lépett
hatályba. A Szerződés szerinti megrendelő Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A

Szerződés végösszege nettó 4.951.900.000,- Ft, melynek 90 %-a EU és 10 %-a állami
költségvetési támogatás. A megvalósítás időtartama 1095 nap, így a teljesítési határidő
2020. 11.06.
A projekt lebonyolítója, mérnöke, műszaki ellenőre az NFP.

A projekt műszaki tartalma:
A szennyvíztisztító telep fejlesztésének elemei: a szennyvíz-iszap kezelési sor
bővítése, modernizálása, megújuló energiaforrások telepítése, új gépjármű, gépi
eszközök, műszerek beszerzése.
Új gépi rácsok beépítése, légfúvók cseréje, előülepítő medencék lefedése. Iszapfogadó
állomás kiépítése. Mezofil rothasztó és a rothasztáshoz szükséges technológiai elemek
megépítése, beszerzése. Csigásprés és a hozzá szükséges technológiai elemek beépítése.
Szolár szárító csarnok (amely egyben fedett iszapdepónia) megépítése, kialakítása. Az
épületek tetején napelem rendszer telepítése. A beruházással összefüggő
tereprendezési- és terep-burkolási és zöld felület kialakítási munkák.
Iszapmozgató gépjármű (munkagép), labor műszerek beszerzése.
A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésének elemei:
Új szennyvízcsatorna szakaszok, bekötések építése, melynek fő célja a pályázat szerinti,
korszerű lakossági szennyvízelvezetési igények kiszolgálása. Az érintett utcák: Árok köz,
Faiskola-Veres Péter út, Farkasvár út, Rókus köz, Kassai út, Ostorosi-Nagykőporosi út,
Károlyi Mihály út, Mátyás király út, Madách út, Szvorényi út. Az új csatorna szakaszok
hossza 2230 méter, összesen 186 épület bekötését érinti. Az érintett
ingatlantulajdonosokkal, ahol új szennyvízcsatorna szakasz épül ki, Önkormányzatunk
írásban vette fel a kapcsolatot a projekttel kapcsolatos adatszolgáltatás és kötelező
tájékoztatás megadásának céljából.
A főgyűjtő vezeték kapacitás növelése miatti új csatorna fektetés. Az érintett utcák:
Fellner utca, Kossuth út, Egészségház út, Táncsics sétány, Mocsáry út, Malomárok utca.
Az új főgyűjtő szakaszok össz hosszúsága: 2517 méter.
Meglévő csatorna szakaszok rekonstrukciója. Az érintett utcák: Tárkányi út, Törvényház
út, Eszterházy tér, Kossuth út, Vécsey út, Csokonai út, Faiskola út, Babocsay út, Berze
Nagy János út. A rekonstrukciós munkákkal érintett össz csatorna hossz: 4210 méter.
A projekt jelenlegi állása:
Valamennyi projekt elem tekintetében elkezdődött a tervezési munka, az engedélyezési
eljárások is megindultak.
Hivatalos projekt nyitórendezvény időpontja 2018. szeptember 13. (csütörtök) 14.30,
helyszíne Városháza, Díszterem. Lakossági fórum: 2018. szeptember 18. (kedd),
helyszíne Városháza, Díszterem.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.
E g e r, 2018. augusztus 15.
Habis László
polgármester
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Tájékoztató az Egri Vár, mint Nemzeti Emlékhely és a Dobó István Vármúzeum
fejlesztéséért és működéséért felelős önkormányzati biztosi tevékenységről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 26-án tartott ülésén a 409/2017 számú
közgyűlési határozatával 2017. november 1.-i hatállyal az Egri Vár, mint Nemzeti
Emlékhely és a Dobó István Vármúzeum fejlesztéséért és működéséért felelős
önkormányzati biztosává választott. A Közgyűlés határozatában felhatalmazást adott,
hogy felügyeljem az Egri Vár folyamatban lévő komplex fejlesztését, a nemzeti
emlékhelyhez méltó működési feltételek biztosítását, a kiemelkedő jelentőségű
műemlék komplexum egyes helyszíneinek állagvédelmét.

A Dobó István Vármúzeum látogatóinak száma összesítve 4%-al emelkedett tavalyi
időszakhoz képest a második negyedév során. A tárgyalt időszakban katonai
hagyományőrzőink 845 vezetést tartottak, melyen közel 38 ezer vendég vett részt. A
múzeumpedagógusok is kivették a részüket a forgalomból. Ők közel 8000 iskolás
gyermeknek tartottak több mint 350 foglalkozást.

Sikeresen zajlottak le a múzeum idegenforgalmi- és közművelődési programjai is. Május
12-én került sor az Emlékhelyek Napjára, amely a Családok Éve jegyében számos
programot kínált a családos látogatók számára. A Vármúzeum, mint Nemzeti Emlékhely
kiemelt figyelmet kapott az országos eseménysorozatban.

Szintén nagy sikert aratott a Régészet Napja országos rendezvénysorozat egri programjai
is. A május 25-26-án lezajlott esemény alkalmával a látogatók ízelítőt kaphattak a
régészek munkájából. Lehetőség volt kipróbálni a fémkeresőzést, térképező drónt
röptethettek, illetve ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak a legújabb kutatási
eredményekről.

A Múzeumok Éjszakája rendezvény országszerte egyre nagyobb figyelmet kap. A
Vármúzeum
katonai
hagyományőrzők
fáklyás
felvonulásával,
látványos
zsonglőrbemutatókkal, a vár ágyúinak díszsortüzével és nyitott kiállításokkal várta a
látogatókat. A Vármúzeum látogatás a hagyományoknak megfelelően ingyenes volt,
kizárólag a kazamata aknafigyelő folyosója volt belépődíjas, mivel ott biztonsági okokból
nagy tömeget nem tudunk fogadni. A rendezvényen során mintegy 5300 látogató
érkezett hozzánk.

Örvendetes fejlemény, hogy az önkormányzat jóvoltából az egri látogatóknak
ingyenessé tudtuk tenni a várba történő belépést. A bevezetéstől, azaz június 1-től a
negyedév végéig pontosan 1035-en vették igénybe a kedvezményt.

A második negyedévben a Vármúzeum szakmai működésének egyik leglátványosabb
eredménye a június 12-én Fegyvermustra - Interaktív kiállítás a Péterváry-gyűjteményből
címmel tárlat volt. A kiállítást a látogatók a Dobó-bástyában tekinthették meg, látványos
illusztrációkkal és multimédiás anyagokkal színesítve. Ugyanezen a napon került
bemutatásra a Magyar Pénzverő Zrt. és Magyar Várak sorozatában megjelent Egri Vári
Emlékérméje 2000 és 10 ezer forintos címletben. Az érem a vármúzeum szakmai
támogatásával készült. Az érem a numizmatikai értékén túlmenően kiváló
marketingeszköz a Vármúzeum számára.

A régészet területén sikerrel zártuk a kézi földmunkára vonatkozó közbeszerzésünket,
melyet kötelezően előírnak az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályok. A
közbeszerzés összértéke 299 millió forint.

Az Egri Vár turisztikai fejlesztése (pályázati azonosító: GINOP-7.1.1-15-201600009):

A „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” GINOP
pályázat keretében 1,5 Mrd Ft támogatási összeg került megítélésre az egri vár turisztikai
fejlesztésére. A pályázat projektfejlesztési időszaka 2017. október 31-ig tartott.

A kivitelezésre vonatkozóan közbeszerzési eljárás 2018. február 09-én jelent meg. A
közbeszerzési eljárás részeként több körben történt kiegészítő tájékoztatás. A benyújtási
határidőre 2018. július 18-ra, 3 ajánlattevő ajánlata érkezett be. A beérkezett ajánlatok
értékelése jelenleg folyamatban van. A projektfejlesztés során benyújtott
dokumentumok hiánypótlása, az irányító hatóság által előírtak szerint, 2018. július 27én megtörtént. Jelenleg a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési
eljárás előkészítése zajlik.

A Modern Városok Program (MVP) „Az egri vár állagmegóvó felújítása”:

A vár egészére vonatkozó tervezési feladatok folyamatban vannak (látványtervek,
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése). Az első látványtervek 2018. májusára
készültek el. A látványtervek több körben kerültek szakmai egyeztetésre, majd ezt
követően pontosításra. A látványterveket 2018. júliusában bemutattuk többek között
Gyopáros Alpár a modern városok program kormánybiztosa részére is. Jelenleg a
műemléki tanácsadó testület, valamint a helyi tervtanács részére történő tervbemutató
előkészítése zajlik.

A Zárkándy-bástya felújítására vonatkozó nyílt közbeszerzési felhívás 2018. áprilisában
jelent meg. A benyújtási határidőre 1 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A beérkezett
ajánlat értékelése folyamatban van.

A fejlesztés megvalósítási időszakára (2018.01.-06 hó) vonatkozó előrehaladási jelentés,
2018 augusztusában a Miniszterelnökség részére benyújtottuk.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik, amely a vár területén lévő kőtárban
lévő kövek új helyszínen történő elhelyezésére szolgál. A Legányi úti lőtéren lévő
telephelyen egy un. „látvány kőtár” kerül kialakításra, amely elsősorban a kutatók
számára lesz nyitott. Ezzel párhuzamosan a kövek szállítására és digitális feldolgozására
(foto 3d felmérés) vonatkozó beszerzési eljárások is elindulnak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.

Eger, 2018. augusztus 10.

Dr. Stefán Zoltán
önkormányzati biztos

