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sürgősségi napirend
Előterjesztés
a Családbarát Önkormányzat Díj 2018” pályázatról, és „újszülött csomag”
kidolgozásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Családok Évében, három év után ismét, a nemzetközi előírásokat is figyelembe
véve hirdette meg a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a legrangosabb,
önkormányzatoknak
ítélhető
civil
elismerést,
a
CSALÁDBARÁT
ÖNKORMÁNYZAT- díjat. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete első
alkalommal 2006. július 11-én, a Népesedés Világnapján a pozitív példák
megerősítése céljával adta ki a „Családbarát Önkormányzat” díjat. Ahogy akkor,
ma is azt gondolják, hogy Magyarországot és egész Európát sújtó demográfiai
helyzet miatt kiemelkedően fontos minden olyan program, szándék, intézkedés,
ami a családok biztonságérzetét növeli, annak érdekében, hogy merjenek
gyermeket vállalni. Sok mindent lehet tenni a családok érdekében, gyakran nem
is csak anyagiakról, mindössze szervezési kérdésekről, odafigyelésről van szó. Fontosak
a családbarát szolgáltatások, melyek a gyerekes családok életét könnyítik,
javítják.
A Kormány családbarát politikája nagymértékben segíti a családok biztonságát,
a gyermekvállalás ösztönzését. A gyermekes családokért tett intézkedések olyan
családbarát országgá szeretnék tenni Magyarországot, ahol az édesanyák és a gyermekes
családok minden lehetséges támogatást megkapnak.
A kormány családi adókedvezményekkel nagy és egyre növekvő támogatást nyújt az
érintetteknek. A minimálbér emelésével együtt a gyed, valamint a diplomás gyed összege
növekedett, valamint a csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj összege is
jelentősen emelkedett az elmúlt években. A jelenlegi szabályozás alapján az 1-9.
évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez, ahogy a
gyógypedagógiai vagy nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevő diákok is. A 2015.
július 1-től bevezetették az egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatást, a
Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK), mely azóta még kedvezőbb feltételekkel
igényelhető. A gyermekétkeztetést a bölcsődékben, óvodákban a családok többsége
ingyenesen vagy kedvezményesen tudja igénybe venni. A szünidei gyermekétkeztetés
keretében a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére
ingyenesen biztosított a déli meleg főétkezés.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. szeptember 14-én nyújtotta be
pályázatát a felhívásra.
A pályázatban a statisztikai adatokon túl (települési népességszám, gyerekesek
aránya, bölcsődei, óvodai, iskolai férőhelyek száma, játszóterek száma,
családokkal,
gyermekekkel,
idősekkel,
fogyatékosokkal
foglalkozó
szakemberek száma) kíváncsiak voltak, a város családbarát intézkedéseire,
törekvéseire. A törvényes kötelezettségeken túl (melyeket a családokat érintő
legfőbb jogszabályok határoznak meg) az önként vállalt önkormányzati
feladatokat, együttműködéseket helyi civil szervezetekkel, egyházakkal kellett
bemutatni.
A díj évről- évre újra pályázható, ezért pályázati anyagunkban a 2018-as év és a
közelmúlt intézkedéseit, fejlesztéseit, törekvéseit helyeztük előtérbe szociális,
kulturális, sport és ifjúsági
ügyek területen. Így például a Nőközpont
létrehozását, a jegyescsomagot, mely támogatási formát megyei jogú vároként
Eger vezetett be elsőként, a kedvezményes színházbérletet konstrukciót, mely
keretében támogatjuk az Egerben élő, vagy tanulmányait folytató, 19-29 év közötti,
színházlátogató fiatalok, valamint a 40 év alatti, egri lakcímmel rendelkező házaspárok
színházbérlet-vásárlását, az IFI mozit, ösztöndíj programunkat a középiskolások
és egyetemisták számára, az Ifjúsági Zenei Programot, a gyerekek számára
ingyenesen biztosított jégpályahasználatot a téli időszakban, a Városi Karácsonyi
Rendezvényt, melynek keretén belül minden évben 400 egri gyermeket ajándékozunk
meg mikuláscsomaggal, egy ünnepi bábelőadás szervezésével együttesen.
Intézményeinknél is kiemelt helyen szerepelnek a családok, és a nekik szánt
programok, kedvezmények. Számtalan tábort szerveznek, melyeken
kedvezményesen, akár ingyenesen vehetnek részt a rászoruló gyermekek. A
nagycsaládosok részére kedvezményes jegyeket, programokat szerveznek, vagy
egyik utolsó kezdeményezés eredményeként az egri lakcímmel rendelkezőknek
ingyenes a Vár látogatása.
A pályázati anyag összeállítása közben újabb ötletek, javaslatok születtek.
Mint a pályázati felhívás is tartalmazta, „Sok mindent lehet tenni a családok
érdekében, gyakran nem is csak anyagiakról, mindössze szervezési kérdésekről,
odafigyelésről van szó”.
A Fidesz-KDNP frakció javaslatára a családok támogatását most egy újabb lehetőséggel
bővítenénk.
Az a javaslatunk, hogy kerüljön kidolgozásra egy „ÚJSZÜLÖTT CSOMAG”, melyet azon
újszülöttek szülei kaphatnak, akik egri lakcímmel rendelkeznek.
A csomag tartalmára, annak finanszírozására az érintett szakirodák irodavezetői
tegyenek javaslatot.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

Eger, 2018. szeptember 17.
Habis László
polgármester
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Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megbízza a polgármestert, hogy
kezdeményezze a felelős szakirodáknál egy „újszülött csomag” kidolgozását, azon
újszülöttek szülei részére, akik egri lakcímmel rendelkeznek.

Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester megbízásából
Papp- Kormos Éva Polgármesteri Iroda vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője
2018. december 31.

Sürgősségi napirend
Előterjesztés
szándéknyilatkozat kiadásáról háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződéssel
történő ellátásáról

Tisztelt Bizottság!
A városi egészségügyi alapellátási feladatokat ellátók köréből a 10. sz. háziorvosi körzetet
ellátó Dr. Szemerkényi László háziorvos 2018. február 15-én elhalálozott. A fenti körzet
jelenleg helyettesítéssel ellátott.
Dr. Kincs Henriette háziorvos Dr. Szemerkényi László praxisjogát pályázati
támogatással meg kívánja vásárolni. A pályázathoz csatolandó az önkormányzat
szándéknyilatkozata arra vonatkozóan, hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót
háziorvosként alkalmazza, vagy a pályázó személyes közreműködésével működő
egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves időtartamra feladatellátási szerződést köt.
Dr. Kincs Henriette rendelkezik az előírt képesítéssel, a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen 1992-ben szerzett általános orvosi diplomát, 1998-ban belgyógyászatból
szakorvosi vizsgát, 2006-ban háziorvosi licenc vizsgát, 2018-ban diabetológiából
szakvizsgát tett. Kezdő orvosként, majd 2009-2017. között a Markhot Ferenc Megyei
Kórház I. számú Belgyógyászati Osztályán dolgozott. 2005-2009-ig a vegyes praxisú
Tenken látott el háziorvosi szolgálatot. 2017. októberétől a „KINCS AZ EGÉSZSÉG”
Egészségügyi Bt-ben dolgozik, mint vállalkozó háziorvos.
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Kérem a Bizottságot, hogy támogassa a szándéknyilatkozat kiadását Dr. Kincs Henriette
háziorvos részére.
Eger, 2018. szeptember 17.

dr. Bánhidy Péter s. k.
irodavezető
Bizottsági döntés:
A Városi Szociális és Családügyi Bizottság támogatja a szándéknyilatkozat kiadását Dr.
Kincs Henriette háziorvos részére.
Határidő: 2018. október 10.
Felelős: Habis
László
polgármester
megbízásából
Dr. Bánhidy Péter irodavezető

1 számú napirend
ELŐTERJESZTÉS
a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Tisztelt Bizottság!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)
2018. szeptemberétől kötelezővé tette óvodai és iskolai szociális segítő szakemberek
foglalkoztatását.
A segítők alkalmazásának célja a gyermekek, szülők, pedagógusok részére adekvát
szakmai segítség nyújtása, elsődleges prevenciós programok működtetése, a gyermek
veszélyeztetettségének, hátrányos helyzetének időben történő felismerése,
megelőzésének megszüntetése, az észlelő és jelzőrendszer működésének segítése.
A segítők a felmerülő életvezetési, szociális problémákhoz nyújtanak segítséget, a
nevelő-oktató munka kiegészítői.
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Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát
végez, valamint gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat lát el, melynek keretében segíti:
- a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéshez,
valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái
fejlesztésében
- a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához
kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában
- a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását
- a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben,
valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő
konfliktus feloldásában
- prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését
- a jelzőrendszer működését

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetése indokolta az Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatának az áttekintését és aktualizálását.
A változás az SzMSz IX.6. pontjában került rögzítésre.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntési javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Eger, 2018. szeptember 7.
Papp-Kormos Éva
irodavezető
Bizottsági döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városi Szociális és Családügyi Bizottsága a
Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva a Gyermekjóléti és Bölcsődei
Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal jóváhagyja.

Felelős:

Habis László polgármester megbízásából:
Papp-Kormos Éva
Polgármesteri Iroda Vezetője
Határidő: 2018. október 30.
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2. naprend
Előterjesztés
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához történő csatlakozásról

Tisztelt Közgyűlés!
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban:
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezők részesülhetnek.
Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösztöndíj a pályázó szociális helyzete
alapján ítélhető meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmányi eredménye nem
vehető figyelembe.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás.
Az ösztöndíjrendszerhez csatlakozó települési önkormányzatoknak –a korábbi évekhez
hasonlóan- két típusú pályázatot kell kiírnia:
Az "A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem
folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A "B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
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Az "A" típusú ösztöndíj időtartama 10 hónap, a "B" típusú ösztöndíj időtartama 3x10
hónap. Az ösztöndíj havi összege pályázóként 5.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma 10.000 Ft-ra kiegészít, illetve a megyei önkormányzat is hozzájárulhat.
A tavalyi évben 92 fiatal kapta meg a támogatást, pályázatot kerethiány miatt egyetlen
esetben sem kellett elutasítanunk.
Javasolom, hogy a 2019-as évre is csatlakozzon az önkormányzat a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez, a pályázatot írja ki, és vállaljon az önkormányzat kötelezettséget,
hogy a 2019. évi költségvetésben az ösztöndíjak fedezetéül 5.000 E Ft-ot biztosít.
Ez az összeg száz, szociálisan hátrányos helyzetű családban élő fiatal számára nyújt
segítséget a felsőoktatási tanulmányaik végzéséhez.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot
támogatni szíveskedjen.
Eger, 2018. szeptember 5.

Martonné Adler Ildikó s.k.
alpolgármester
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Határozati javaslat (egyszerű többség):
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja, hogy Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019. évben csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és kötelezettséget vállaljon arra, hogy az
ösztöndíjak fedezetéül a 2019. évi költségvetésében 5.000 E Ft-ot biztosítson. A
Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási nyilatkozat aláírására.
A Csatlakozási nyilatkozat aláírásáért:
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2018. október 03.
A 2019. évi költségvetésben kötelezettségvállalásáért:
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Határidő: 2019. február 28.
.

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati bérlakásokra vonatkozó
bérlőkijelölési jog meghosszabbításáról

Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak
és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.)
rendelete 17-18. §-ainak rendelkezései szerint a Közgyűlés döntése alapján városi
közérdekű, illetve állami, önkormányzati feladatellátáshoz kötődő, kiemelkedő
fontosságú cél megvalósítása bérlakás juttatásával támogatható. A bérbeadás történhet
közvetlenül a bérlő részére, vagy bérlőkijelölési jog biztosításával. A bérlőkijelölési
jogról, illetve közvetlenül a bérlő számára történő bérbeadás esetén a bérbeadásról,
valamint annak feltételeiről a Közgyűlés dönt. Az Önkormányzat a bérlőkijelölési joggal
rendelkező munkáltatóval bérlőkijelölésről szerződést köt. A szerződésben kell
rendelkezni – a lakástörvényben meghatározottakon túl - a bérlőkijelölési jog
időtartamáról, a lakás adatairól, a bérlő kiválasztására vonatkozó feltételekről, valamint
a felek egyéb jogairól és kötelezettségeiről. A szerződésben kell szabályozni a lakbér és
egyéb költségek viselését arra az időtartamra, amely alatt a rendelkezésre bocsátott
lakásnak azért nincs bérlője, mert a bérlőkijelölési joggal rendelkező nem jelölt bérlőt.
1.)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Eger, Tárkányi Béla u.
1/B. I/3. szám alatti 2 szobás, 53 m2 alapterületű komfortos, valamint az Eger, Tárkányi
Béla u. 1/B. II/2. szám alatti 1 szobás, 37 m2 alapterületű komfortos lakásokra
vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosított a Markhot Ferenc Oktatókórház és
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Rendelőintézet számára. A Kórház főigazgatója további 5 évre kérte a bérlőkijelölési jog
biztosítását a fenti lakásokra, mert a lakásban élő orvosok továbbra is a Kórházban
dolgoznak, munkájukra az elkövetkező években is számítanak. Lakhatásuk más módon
a városban nem biztosított.
Az Evat Zrt. tájékoztatása alapján a fent felsorolt lakásokra lakbér és egyéb közüzemi
díjtartozás nincs.
Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak
és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.)
rendelet 17-18. §-ainak rendelkezései alapján javasolom, hogy a Közgyűlés döntsön a
fenti lakásokra vonatkozóan ismételt bérlőkijelölési jog biztosításáról a következő
feltételekkel:
a.) A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2018. október 1. napjától 2023.
szeptember 30. napjáig biztosított.
b.) A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet, de legfeljebb a bérlőknek
a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnél fennálló jogviszony
időtartama.
c.) A lakbér mértéke megegyezik a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) rendelet 39. § (2)
bekezdésében foglaltakkal, azaz az Eszterházy Károly Egyetem bérlőkijelölési
jogával érintett oktatói bérlakások esetén alkalmazandó lakbérrel (440
Ft/m2/hó + ÁFA –csökkentő +növelő tényezők).
d.) Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba
foglalása alól mentesülnek a bérlők.

2.)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Eger, Kodály Zoltán
u. 2. II/3. szám alatti 1,5 szobás, 54 m2 alapterületű komfortos lakásra vonatkozóan
bérlőkijelölési jogot biztosított a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság számára. A Heves
Megyei Rendőr-főkapitányság dolgozóinak lakhatásának megoldása érdekében további
5 évre újból kérte a bérlőkijelölési jog biztosítását.
Az Evat Zrt. tájékoztatása alapján a fenti lakásra lakbér és egyéb közüzemi díjtartozás
nincs.
Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak
és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.)
rendelet 17-18. §-ainak rendelkezései alapján javasolom, hogy a Közgyűlés döntsön a
fenti lakásra vonatkozóan ismételt bérlőkijelölési jog biztosításáról a következő
feltételekkel:
a.) A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2018. november 1. napjától 2023. október
31. napjáig biztosított.
b.) A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb öt év lehet, de legfeljebb a bérlőnek
a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon fennálló jogviszony időtartama.
c.) A lakbér mértéke megegyezik az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások
bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) rendelet a 39. §. (1)

10
bekezdés a.) pontjában foglaltakkal (580 Ft/m 2/hó + Áfa –csökkenő +növelő
tényezők).
d.) A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2018. szeptember 6.

Habis László s. k.

Határozati javaslat (egyszerű többség):

1.)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Markhot Ferenc
Oktatókórház és Rendelőintézet részére az Eger, Tárkányi Béla u. 1/B. I/3. szám alatti,
valamint az Eger, Tárkányi Béla u. 1/B. II/2. szám alatti lakásokra vonatkozóan továbbra
is bérlőkijelölési jogot biztosít a következő feltételekkel:
a.) A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2018. október 1. napjától 2023. szeptember
30. napjáig biztosított.
b.) A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet, de legfeljebb a bérlőknek a
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnél fennálló jogviszony
időtartama.
c.) A lakbér mértéke megegyezik a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) rendelet 39. § (2)
bekezdésében foglaltakkal, azaz az Eszterházy Károly Egyetem bérlőkijelölési
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jogával érintett oktatói bérlakások esetén alkalmazandó lakbérrel (440 Ft/m2/hó
+ Áfa –csökkentő +növelő tényezők).
d.) Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása
alól mentesülnek a bérlők.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Habis László polgármester nevében és
megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2018. december 30.

2.)
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság részére az Eger, Kodály Zoltán u. 2. II/3. szám alatti alatti lakásra
vonatkozóan továbbra is bérlőkijelölési jogot biztosít a következő feltételekkel:
a.) A bérlőkijelölési jog időtartama 5 év, 2018. november 1. napjától 2023. október 31.
napjáig biztosított.
b.) A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb öt év lehet, de legfeljebb a bérlőnek a
Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon fennálló jogviszony időtartama.
c.) A lakbér mértéke megegyezik az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások
bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai
megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) rendelet a 39. §. (1)
bekezdés a.) pontjában foglaltakkal (580 Ft/m2/hó + Áfa –csökkenő +növelő
tényezők).
d.) A bérlő kötelezettsége 2 (kettő) havi óvadék, valamint a bérleti szerződés
közjegyzői okiratba foglalásával járó költségek megfizetése.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Habis László polgármester nevében és
megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2019. január 31.

4 Napirend
Előterjesztés
az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
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Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2018. évi előirányzatait változtatni
szükséges az alábbiak miatt:
1. A Benedek Elek Óvoda az Eszterházy Károly Egyetemmel kötött megállapodás
alapján fogadja az óvodapedagógus, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő
szakos gyakorlatot végző hallgatókat. A program kapcsán az intézménynek 2018.
augusztus hónapban 673.000 Ft bevétele keletkezett, melyet szeretne mentori
díjként kifizetni a programban résztvevő pedagógusoknak. Kérte a személyi
juttatások előirányzatának 563.180 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó 109.820 Ft-os emelését a működési
bevételek 673.000 Ft-os egyidejű emelésével.
2. A Szivárvány Óvoda szintén kötött mentori megállapodást az Eszterházy Károly
Egyetemmel. 2018. augusztus hónapban 935.000 Ft bevétele keletkezett a
program kapcsán, melynek előirányzatosítását kérte működési bevételre, a
személyi juttatások 782.427 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 152.573 Ft-os egyidejű emelésével.
3. A Ney Ferenc Óvodánál 813.000 Ft-os bevétel keletkezett az Eszterházy Károly
Egyetemmel kötött mentori megállapodás alapján. 2018. augusztus hónapban a
813.000 Ft működési bevétel átutalásra került, melynek előirányzatosítását kérte
az intézmény, a személyi juttatások 680.335 Ft-os, valamint a munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 132.665 Ft-os egyidejű emelésével.
4. A Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája belső csapadékvíz elvezetésű,
lapostetős épület. Építéskor két lefolyó vezeték került kialakításra a közlekedő
oldalfalában horonyba vésve, ahonnan a csapadékvíz a közlekedő padlójában van
kivezetve – az épület két véghomlokzatán – az utcai gerincvezetékbe kötve. A
padlóburkolat alatt az eternit csatornacső több helyen eltört, illetve az épület
előtti nagyméretű fák gyökerei átfúrták azt, dugulást eredményezve. (A
meghibásodást kamerázással állapították meg.) A hibákból eredően nagyobb
esőzések esetén a csapadékvíz elöntötte az épület közlekedőit, további
meghibásodásokat előidézve. A kivitelezési munkák során a belső vízelvezetésű
csapadékcsatorna mindkét ágát teljes egészében ki kellett cserélni (mind a
falhoronyban, mind a padlóban lévő), az oldalfal, a padlóburkolat és a külső
burkolatok helyreállításával együtt. A javítással érintett helyiségek kifestése is
megtörtént. A felújítási munkák értéke 3.863.012 Ft volt, melynek fedezetére
javaslom a 2018. évi költségvetés II. fejezetének 142. Intézmények kisfelújítási
címszámára fenti összeg kibontását az V. fejezet 12. Önkormányzati feladatellátás
tartaléka címszámról.
5. A Választókörzeti feladatok működési kiadásait a 2018. évi költségvetésben dologi
kiadásokra terveztük. A körzeti rendezvényekkel összefüggésben felmerült
költségek között reprezentációs kiadások is szerepelnek. Az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet alapján a reprezentációs
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kiadásokat a személyi juttatások között kell elszámolni, ezért szükséges a kiemelt
előirányzatok közötti rendezés.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2018. szeptember 7.

Habis László sk.
Polgármester

Határozati javaslat (egyszerű többség):
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek
Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 563.180 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 109.820 Ft-os emelését a működési bevételek kiemelt
előirányzatának 673.000 Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2018. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Szivárvány
Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) a működési bevételek kiemelt
előirányzatának 935.000 Ft-os emelését, a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 782.427 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 152.573 Ft-os egyidejű
emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2018. október 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Ney Ferenc
Óvodánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) a működési bevételek kiemelt
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előirányzatának 813.000 Ft-os emelését, a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 680.335 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 132.665 Ft-os egyidejű
emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2018. október 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli – a Szivárvány
Óvoda Napsugár Tagóvodájának csapadékvíz hálózat felújítási munkái miatt – a
II. fejezet 142. címszám Intézmények tervszerű kisfelújítása/Felhalmozási
költségvetés/ Felújítások kiemelt előirányzatának 3.863.012 Ft-os emelését az V.
fejezet 12. Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámának egyidejű
csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető
Tuza Róbert Városüzemeltetési Irodavezető
Határidő: 2018. október 31.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a II/40/1/3/Ö
Választókörzeti feladatok kiadásai/Működési költségvetés/Dologi kiadások
34.128 Ft összeggel történő csökkentését a II/40/1/1 /Ö Választókörzeti feladatok
kiadásai/Működési költségvetés/Személyi juttatások 34.128 Ft összeggel történő
egyidejű növelésével.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Határidő: 2018. október 31.
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TÁJÉKOZTATÓ
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Államkincstár havi pénzforgalmi adatszolgáltatásaival egyezően elkészítettük
Eger város 2018. I. féléves gazdálkodásának tájékoztatóját a 2018. évi költségvetés
szerkezetének megfelelően.
A tájékoztatóban elemezzük az intézmények és az önkormányzat I. félévi gazdálkodását,
bemutatjuk a bevételek és kiadások féléves pénzügyi teljesítését, kitérünk a jövőbeni
feladatokra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.

Eger, 2018. szeptember 11.

Habis László sk.
polgármester

Szöveges értékelés 2018. I. félévéről
A város 2018. évi költségvetését 39.449 millió Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta
jóvá a közgyűlés. A költségvetés összeállítása során a működési hiány finanszírozásához
436 millió Ft előző évi maradványt vettünk igénybe. A belső forráson kívül 528,3 millió
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Ft fejlesztési hitelfelvétel szerepelt az eredeti költségvetésben az előző évről áthúzódó
139,3 millió forinton kívül. A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások
főösszegének 63,5%-át tették ki. A saját bevételeket, kiemelten az adóbevételeket
igyekeztünk körültekintően meghatározni annak érdekében, hogy a kiadásokhoz minél
több forrás álljon rendelkezésre. Az intézmények működtetéséhez szükséges
előirányzatokat biztosítottuk. A városüzemeltetési feladatokat kiemelten kezeltük
annak érdekében, hogy a város tisztaságát, a közterületek gondozását és az egyéb
üzemeltetési feladatokat megfelelő színvonalon tudjuk ellátni.
A 2017. évi maradványból biztosítottunk az eredeti költségvetésen kívül további
fedezetet az önkormányzatnál: elsősorban városüzemeltetésre, lakásvásárlásra, európai
uniós fejlesztések előkészítésének és megvalósításának feladataira, egyéb fejlesztésekre.
Az előző évi maradvány intézmények részére jóváhagyott összege kiegészítette az
intézményeknél 2018. évre rendelkezésre álló kiadási előirányzatokat.
A költségvetési bevételek teljesítése 11.767.487 E Ft. A költségvetési kiadások 7.498.309
E Ft teljesítést mutatnak.

Bevételek
A költségvetési szervek bevételei meghaladják a 2,45 milliárd Ft-ot, a tervezett összeg
3,3 milliárd Ft volt. A bevételek döntő részét a működési bevételek jelentették, 846 millió
Ft az első félév bevételi teljesítése a tervezett 1.577 millió Ft-ból. Egyes intézményeknél
az időarányos teljesítéshez képest elmaradás mutatkozik, melynek egy része az
intézményi sajátosságokkal függ össze. (Gárdonyi Géza Színház, EKVI). Az
intézményekhez 434,8 millió Ft működési, és 326,7 millió Ft fejlesztési támogatás
érkezett, többszöröse az előző évi támogatásnak. Ebből jelentős összegek a színházak, a
Dobó István Vármúzeum és az EKMK EFOP pályázati támogatásai, valamint az Egri
Városi Sportiskolánál realizált TAO támogatás.
Az önkormányzati feladatok saját bevételei 49,19 %-os teljesítést mutatnak (2017. I.
félévben 43,9%-os volt a teljesítés). Az adóbevételeknél 50,03 %, a felhalmozási bevételek
esetében 59,46 %-os a teljesítés. Az adókkal kapcsolatos bevételek a következők:
ADÓBEVÉTELEK (2018)
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓBEVÉTELEK
IDEGENFORGALMI ADÓBEVÉTEL
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVÉTEL
HELYI ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ BEVÉTEL (40%-a)
ADÓK MÓDJÁRA BESZEDETT KÖV. ÖNK MEGILL. RÉSZE
Termőföld bérbeadás
KÉSEDELMI PÓTLÉKOK ÉS BÍRSÁGOK
ÁTENGEDETT ADÓK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZAT ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN

ELŐIRÁNYZAT
980 100 000
220 000 000
3 250 000 000
4 450 100 000
144 000 000
50 000
1 000
2 500 000
146 551 000
4 596 651 000

TELJESÜLT 2018.06.30.
541 164 438
93 012 591
1 581 848 535
2 216 025 564
82 234 363
24 000
6 000
6 913 314
89 177 677
2 305 203 241

TELJ %-A
55,22%
42,28%
48,67%
49,80%
57,11%
48,00%
600,00%

276,53%
60,85%
50,15%

Az önkormányzatot megillető összes adóbevétel 199.241 ezer forinttal magasabb
volt a 2018. I. félévben, mint a 2017. ugyanezen időszakában befolyt összeg.
A helyi adóbevételek az előző évhez képest 194.216 ezer forinttal nőttek, ezen belül az
iparűzési adó növekedése a meghatározó (160.785 ezer Ft). A vagyoni típusú
adóbevételek 24.485 ezer forint többletet mutatnak. Az idegenforgalmi
adóbevétel továbbra is emelkedik, többlete az előző év azonos időszakához
viszonyítva 8.945 ezer forint.
Az adóbevételek megoszlása a háztartások és a gazdálkodók között az alábbi:
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ADÓBEVÉTELEK 2018. június 30.
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓBEVÉTELEK
IDEGENFORGALMI ADÓBEVÉTEL
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVÉTEL
HELYI ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN
ÁTENGEDETT ADÓK, DÍJAK és KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN
ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN

TELJESÜLT
541 164 438
93 012 591
1 581 848 535
2 216 025 564
89 177 677
2 305 203 241

HÁZTARTÁSOK GAZDÁLKODÓK
148 550 602
392 613 836
23 464 800
69 547 791
77 833 265
1 504 015 270
249 848 667
1 966 176 897
60 302 390
28 875 287
310 151 057
1 995 052 184

A befizetések 86,55%-a gazdálkodóktól érkezett, a háztartások az adók 13,45%-át
fizették.
A helyi adónemeken belül az iparűzési adó (71,4%) továbbra is a legmeghatározóbb
adónem. A vagyoni típusú adók a helyi adóbevételek 24,4%-át tették ki, míg a
beszedett idegenforgalmi adó az adóbevételek 4,2%-át adta.
A város helyi iparűzési „adóerő-képessége” növekszik, az ábra a 2010-2018 közötti
adóerő-képesség adatokat mutatja.

Előző évhez képest 210 millió forint a kimutatható adóerő képesség növekmény.
Az idegenforgalmi adó I. félévi teljesítését a vendégéjszakák számának és a befolyt
adóbevételnek a növekedése jellemezte az előző év I. félévéhez képest. A 2018-as
adóévben bevallott vendégéjszakák száma 199.958 nap. Ez 24.884 nappal több, mint
a megelőző év hasonló időszakának adata. A növekedés 14,2%-os nagyságú volt.
Az év első öt hónapjában az adóköteles vendégéjszakák száma: 165.815 nap volt. (Ez
az összes vendégéjszaka szám 83 %-a.) Az adózás alá tartozó vendégéjszakák száma
18.659 nappal több, mint a megelőző év hasonló időszakának adata.
A szálláshelyektől 2018. évben 8.396.550 forinttal nagyobb bevétel érkezett, mint a
megelőző 2017-es adóév hasonló időszakában. Az idegenforgalmi adó növekedése
12,7%-os mértékű.
Az idegenforgalmi adóbevétel 2013-2018. közötti változását a következő ábra szemlélteti:
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A vendégek 60,2%-a szállodákban, 23,3%-a egyéb magánszálláshelyeken, 16,6%-a
panziókban, kempingekben, üdülőházakban, közösségi szálláshelyeken szállt meg.
Építményadóban meghaladta az időarányos előirányzat összegét az I. félévben az
adózók befizetése. Telekadóból a tervezettet meghaladó összeg folyt be, 713.300 Ft,
építményadóból pedig 540,45 millió Ft.
A gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg önkormányzatunkat a beszedett bevételből. Az
I. félévben gépjárműadóból 57,11%-os a pénzügyi teljesítés.
Az önkormányzat működési bevételei 44,7 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A
lakbérekből, egyéb helyiségek bérbeadásából 262 millió Ft bevételünk keletkezett. A
parkolók bérbeadásából 117,7 millió Ft a befolyt bevétel. A kamatbevételeknél az
állampapír vásárlás kamata a meghatározó, mely az MVP-s beruházásokra használható
fel. A pénzügyi teljesítés 52,16%-os .
A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak
értékesítéséből 126,7 millió Ft a féléves teljesítés (59,46%).
A központi támogatásokból az időarányost kismértékben meghaladó (54,67%)
összeget utalt a Magyar Államkincstár.
Az uniós forrásokból működési célra 30,6 millió Ft-ot, fejlesztésre pedig 124,8 millió Ftot utaltak az első félévben. A Modern Városok program keretében a Déli iparterület
fejlesztésére 125,8 millió Ft-ot, a Nemzeti Vízilabda és Úszóközponthoz 3.880,3 millió
Ft-ot, az Egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztéséhez 348,2 millió Ft-ot
kaptunk. Közfoglalkoztatásra 13,3 millió Ft érkezett az önkormányzathoz. TOP
pályázatokhoz kapcsolódóan az újonnan benyújtott pályázatokra 153.714 E Ft támogatást
kaptunk.
A fiatalok lakáskölcsön törlesztéséből az I. félévben 7.289 E Ft folyt be, a dolgozók
törlesztéséből 5.062 E Ft.
A hitelfelvétel tervezett összege 667,6 millió Ft. A versenyeztetési eljárást lefolytattuk, a
kormányengedélyt a 2018. évi hitelfelvételhez megkaptuk. A hitel lehívása év végére
várható.
Az I. félévben 4 milliárd Ft összegű belföldi értékpapírt váltottunk be.

Kiadások
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A költségvetési szervek működési kiadásai 46,89 %-os teljesítést mutatnak. Az
intézmények működési kiadási előirányzatainak felhasználása többségében az
időarányos előirányzathoz közeli. Az intézmények személyi juttatási előirányzata
tartalmazza a bérkompenzáció, a kulturális- és a szociális ágazati pótlék összegét. A
Gárdonyi Géza Színháznál a dologi kiadások esetében magasabb a felhasználás az
időarányosnál, de a 2018/2019. évad előkészületeire is történtek már kifizetések az I.
félévben. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásaira kifizetett összeg az első
félévben közel 400 millió Ft (módosított előirányzata 1.006 millió Ft).
Az önkormányzati működési feladatok végrehajtására 1.314 millió Ft-ot fordítottunk,
a pénzügyi teljesítés 43,14 %. Városüzemeltetésre 389 millió Ft-ot költöttünk (35,88 %).
Idegenforgalmi rendezvényekre 41,55 millió Ft-ot fizettünk ki az I. félévben. A
sportfeladatokra tervezett kiadások 94,79 %-át fizettük ki. Ifjúsági feladatokra közel 5
millió Ft-ot fordítottunk. Különböző jogcímeken segélyezésre 31,6 millió Ft-ot kaptak
az érintettek. A közfoglalkoztatás kiadásai 27,8 millió Ft-ot tettek ki az
önkormányzatnál.
A vagyoni kiadásoknál a pénzügyi teljesítés a félév végén 47,85 %. A címszámokon
belül a kiadások alakulása a rendelkezésre álló előirányzatokhoz viszonyítva kedvező. A
fejlesztési hitelek után 3,4 millió Ft kamatkiadást teljesítettünk.
Önkormányzati felújításokra 234,2 millió Ft kifizetés történt az első félévben. A TOP
pályázatok felújítási kiadásaira 66,5 millió Ft-ot számoltunk el. Azonnali
beavatkozásokra 9,3 millió Ft-ot költöttünk.
A Modern Városok Program kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat a félév végén
10.249 millió Ft. Ebből az Egri Vár fejlesztésének előkészítő munkáira 228,3 millió Ft-ot
fordítottunk. A Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont megvalósításához kapcsolódó
kifizetések 64,8 millió Ft-ot tettek ki. Elkészült a parkolóház terve, a területszerzések is
befejeződtek.
A nagyberuházások között szerepeltetjük a TOP beruházási pályázatokra
rendelkezésre álló összegeket. A tervezett beruházásokkal összefüggésben projektelőkészítési munkákat, tanulmányokat, tervezési, szakértői, hatósági, kommunikációs
és kivitelezési számlákat fizettünk ki az I. félévben összesen 636 millió Ft összegben.
Az önkormányzati kis- és középberuházások kiadásaira 165,5 millió Ft-ot
költöttünk. A pince-és partfal veszélyelhárításra kifizetett összeg 3,2 millió Ft. A TOP
pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítésére 9 millió Ft kiadás
történt. A Déli iparterületen szükséges szennyvíz fővezeték kiváltásának tervezésére 14
millió Ft-ot fordítottunk. A borturisztikai alkalmazásokkal kapcsolatban 5 millió Ft
fejlesztést valósítottunk meg. Az ebtartással összefüggő közterületi fejlesztésekre 5,3
millió Ft-ot költöttünk. A termálkút megvalósítására 90,9 millió Ft-ot fizettünk ki.
Az EVAT Zrt.-nél 61 millió Ft összegű törzstőke emelést hajtottunk végre.
Felhalmozási célú támogatásokra 16.8 millió Ft-ot fordítottunk. Homlokzatfelújításra 10.211 E Ft-ot, az iparosított technológiájú épületekhez 2.562 E Ft-ot fizettünk
ki a társasházaknak.
A fiatalok lakáshoz jutását 4.500 E Ft-tal, a dolgozói lakásvásárlást és felújítást 5.000 E
Ft-tal támogattuk.
2018. június végén 1.101 millió Ft tartalék előirányzattal rendelkeztünk. A tartalék
előirányzatokból a fejlesztési tartalék összege 363 millió Ft, az önkormányzati
feladatellátás tartaléka 69,3 millió Ft.
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Fejlesztési hiteltörlesztésre az I. félévben 104,1 millió Ft-ot fizettünk ki. A félév folyamán
kincstárjegy-vásárlásra 8.550 millió Ft-ot költöttünk.
Összességében az első félévben a költségvetési bevételek összege 4,27 milliárd Ft-tal
haladja meg a költségvetési kiadásokat. A bevételek az önkormányzati költségvetési
szerveknél 75,17 %-os teljesítésűek, az önkormányzatnál pedig 49,19% a pénzügyi
teljesítés. A kiadások esetében elmondható, hogy az időarányos előirányzatokon belül
gazdálkodtunk. A fejlesztési kiadások viszonylag alacsony pénzügyi teljesítése a
fejlesztések előkészítésének időigényességével, a műszaki és a pénzügyi folyamatok
közötti eltéréssel, valamint a TOP pályázati rendszer döntésmechanizmusával függ
össze.
A II. félév kiemelt feladata a bevételi oldalon elsősorban az adóbevételek és a
felhalmozási bevételek tervezett összegének teljesítése. A költségvetési szervek és az
önkormányzati feladatok vonatkozásában a tervezett bevételek teljesítésével együtt a
kiadási oldalon a takarékosság, az előirányzaton belüli gazdálkodás megtartását tartjuk
fontos feladatunknak, mely az I. féléves adatok ismeretében várhatóan biztosítható.
Folyamatos kontroll alatt tartjuk a TOP, MVP, GINOP és egyéb pályázatokat, továbbá
az infrastrukturális fejlesztések második ütemének megvalósulását.
Eger, 2018. szeptember 11.

Habis László s.k.
polgármester

.... napirendi pont
Tájékoztató
az önkormányzati fenntartású óvodák
2017/2018. nevelési évben végzett feladatairól

Tisztelt Bizottság!

Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott három óvoda a 2017/2018.
nevelési évben 18 telephelyen, 77 óvodai csoporttal, 1885 férőhellyel működött. A
gyermekek létszáma 2017. október 1-jén 1564 fő, a nevelési év végén 1754 fő volt. Az 1
csoportra jutó gyermeklétszám a 2017. október 1-jei állapot szerinti 20 főről a nevelési év
végére közel 23 főre növekedett.
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A gyermekek 2017. október 1-jei létszámában 50 fős csökkenés, a 2017/2018-as nevelési
év végi létszámában 6 fős növekedés tapasztalható a 2016/2017-es nevelési év azonos
időszakának adataihoz viszonyítva. Az egyes tagóvodák kapacitásainak kihasználtsága
jó, az év végére átlag 93 %-os, ami az előző nevelési évvel megegyezik.
Az óvodákban foglalkoztatottak létszámkerete a 2017/2018. nevelési évben (2018. január
1.) 313,25 volt, ebből 162 pedagógus, 151,25 pedagógiai munkát segítő és egyéb
foglalkoztatott. Az előző évhez képest a foglalkoztatotti létszám a Ney Ferenc Óvodában
0,75 (1 fő 6 órás munkaviszonyban) pedagógiai asszisztensi létszámmal növekedett a
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítása érdekében. Az óvodák
humánerőforrás gazdálkodása tervezett, a folyamatos pedagógus utánpótlás biztosított.
Az óvodák nevelő munkája a pedagógiai program és az éves munkaterv szerint folyt.
Számos rendezvényt, programot szerveztek. A vezetői ellenőrzések tervszerűen kerültek
végrehajtásra. A pedagógusok rendszeresen vettek részt továbbképzéseken.
Az óvodák szakmai munkájában jelentős feladatokat jelentettek a pedagógus életpálya
modell működtetéséből, az Oktatási Hivatal vezetői és intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzéséből adódó és az Eszterházy Károly Egyetem óvodapedagógus hallgatóinak
gyakorlati képzésével kapcsolatos feladatok.
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Az óvodák 2017/2018. nevelési évben végzett feladatairól szóló értékeléseket az
intézményvezetők elkészítették, és a nevelőtestületek elfogadták.
1. melléklet: Benedek Elek Óvoda éves értékelése
2. melléklet: Ney Ferenc Óvoda éves értékelése
3. melléklet: Szivárvány Óvoda éves értékelése
A nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. Az óvodákban a
Polgármesteri Hivatal közreműködésével az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye,
tervszerűen - a költségvetési lehetőségek függvényében – végezte a felújítási és
karbantartási munkákat. A kötelező eszközjegyzékben előírt eszközök pótlása
folyamatos volt.
4. melléklet: Összegzés az óvodai felújítási és karbantartási munkálatokról
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Eger, 2018. szeptember 10.

Papp-Kormos Éva s.k.
irodavezető

7 napirendi pont
Tájékoztató
„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című
kiemelt projekt óvodai alprojektjében való együttműködésről

Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. júniusi ülésén tárgyalta a „A
tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projekt
óvodai alprojektjében való együttműködésre irányuló előterjesztést.
A 234-237/2018. (VI.28.) közgyűlési döntések értelmében lehetőség nyílt arra, hogy
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 4 óvoda
 Benedek Elek Óvoda Gyermeklánc Tagóvodája,
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 Benedek Elek Óvoda Joó János Tagóvodája,
 Benedek Elek Óvoda „OVI-VÁR” Tagóvodája,
 Ney Ferenc Óvoda Epreskert utcai Tagóvodája
feladatellátási helye az óvodai alprojekthez csatlakozhasson, jól hasznosítható
fejlesztésekben és egyéb támogatásokban részesülhessen.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) által megvalósított EFOP - 3.1.5-162016-00001
azonosítószámú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) az irányító szerv döntése és a pályázati
felhívás kiegészítése következtében 2018. július 1. napjától óvodai fejlesztési
feladatokkal, így 150 óvodai feladatellátási hely számára biztosított fejlesztő
tevékenységekkel bővült.
A Projekt a köznevelés intézményrendszerének széles spektrumát fedik le az óvodáktól
a középiskolákig. A Projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az erre
irányuló intézkedésekhez kapcsolódva kisgyermekkori nevelést támogató
tevékenységek valósulnak meg az óvodákban.
A Projekt hozzájárul a minőségi neveléshez-oktatáshoz való hozzáférés javításához, az
oktatás során megjelenő esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez. A Projekt a családok
együttműködésére
épít,
családközpontú
jó
gyakorlatok
összegyűjtésével,
elterjesztésével továbbá az óvodai szakemberek fejlesztésével.
A 2018. július 1. napjától indult óvodai alprojekt keretében támogatásokban részesülnek
azok az óvodai feladatellátási helyek is, amelyekből jelentős számú gyermek kezdheti
meg a tanulmányait a Projektbe már bevont iskolákban. Az óvodák bevonásával
hosszútávon javítható a gyermekek későbbi tanulási sikeressége.
Az OH 2018. július 10. napján érkezett levelében további lehetőséget biztosított két Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvoda Projekthez való
csatlakozásához.
Ezek a következő feladatellátási helyek voltak:
 Benedek Elek Óvoda székhely
 Benedek Elek Óvoda Bervavölgyi Tagóvodája.
Az OH augusztus végén az érintett óvodákkal és a fenntartóval az Együttműködési
Megállapodások
aláírásának
folyamatát
megkezdte.
Az
Együttműködési
Megállapodások az OH által történő aláírást követően lépnek életbe.
Az óvodai feladatellátási helyek Projektben való részvételének tervezett záró
napja: 2020. szeptember 30.
A Projektnek köszönhetően Egerben a Felsőváros minden óvodája és az Epreskert utcai
Tagóvoda hosszú távon megerősítheti és tovább fejlesztheti eddigi elhivatott pedagógiai
tevékenységét. Az OH elkötelezett abban, hogy a Projekthez csatlakozott óvodák
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sajátosságainak tiszteletben tartása mellett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával
együttműködve valósulhassanak meg óvodai fejlesztési tevékenységek.
Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.
Eger, 2018. szeptember 6.

Habis László s.k.
polgármester

