Ikt.sz.: 8006-5/2012.
Jegyzőkönyv
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága,
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága, valamint Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2012. március 27-én, 16.30-tól
a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott
közös, összevont üléséről
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.
A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság részéről:
Orosz Lászlóné, Bognár Ignác, Csányi Barna.
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság részéről:
Csathó Csaba, Tóth István, Bátori István.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részéről:
Dr. Csarnó Ákos, Dr. Misz Mihály.
Meghívottak:
Blaskó Balázs a Gárdonyi Géza Színház igazgatója,
Bal József a Harlekin Bábszínház igazgatója,
Molnár László az EKVI igazgatója.
A Hivatal részéről:
Habis László, Dr. Kovács Luca, Dr. Bánhidy Péter, Saárossy Kinga, Sós István, Dr. NagyHolló Eszter, Protovinné Zsilinszky Erzsébet.
A jegyzőkönyvet Orosz Helga vezette.
Csathó Csaba üdvözölte az összes megjelent bizottsági tagot és a jelenlévő vendégeket, a
hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 3 fővel
van jelen, határozatképes. A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 3 fővel van jelen,
határozatképes. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2 fővel van jelen, nem határozatképes.
A szavazás menetével kapcsolatosan tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottságok egybe,
együttesen szavaznak a határozatokról.
Minden bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat, illetve a szavazás menetét.

1. napirend
Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház létszámracionalizálásáról, valamint az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményével kötendő
együttműködési megállapodásukról
Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Habis László elmondta, hogy egy jól értelmezhető jogszabályi háttérrel rendelkezik az
előterjesztés. Kiemelendőnek tartotta az anyaggal kapcsolatosan, hogy eredményes pályázat
esetén a bevétel az intézmény bevételét növeli, vagyis visszapótlásra kerül a költségvetés
hiányának egy része.
Elmondta, a jelenleg kézhez kapott állomány-tábla nem egyezik meg a korábban leadott
adatokkal a gazdasági részre vonatkozólag. A munkakörökre vonatkozó létszámok
megmaradásával kapcsolatosan a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság fog eljárni saját
hatáskörben.

Csathó Csaba megkérdezte, hogy a jelen lévő vendégeknek van-e szóbeli kiegészítése az
előterjesztéssel kapcsolatosan?
Blaskó Balázs köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, egy olyan strukturális felépítést
tartalmaz az előterjesztés, amit nem tud értelmezni. Egy munkaügyi és egy szervezési
csoportot kíván az önkormányzat létrehozni a színházon belül. Véleménye szerint a szervezés
a lelke egy színháznak; bizalmas és gyakorlati feladat. Kérte, hogy a szervezésen dolgozók
létszámát a továbbiakban is az intézmény határozhassa meg. A szervezés szerepét az igazgató
hozza létre, alakítsa át, egyáltalán ennek a strukturális változtatásának jogát kérte meghagyni
az intézményvezetőnél, mivel az ő feladata. Elmondta, ez a fajta meghatározás intézményi
belügy. A létszámokkal kapcsolatosan többször javasolta korábban, hogy az önkormányzat
egy kontingenst határozzon meg, amit magasabb számban, az eredetileg javasolt 4,5 fő helyett
7-8 státuszban lehetne megállapítani. Elképzelése szerint bizonyos feladatköröket más
munkaügyi formában szeretné folytatni. Kérte az önkormányzat hozzájárulását, hogy
intézkedhessen munkakörök átszervezésében, megszüntetés-átalakítás, másfajta megbízási
rendszerben.
Molnár László az elhangzottakat támogatandónak tartja, a 7,5-8 fő elfogadható az EKVI
számára is azzal a kiegészítéssel, hogy a szervezési struktúrát az igazgatónak kell javasolnia
és a közgyűlésnek jóváhagyni. Nem a közgyűlésnek kell meghatároznia, de jóvá kell hagynia.
Bal József nem kívánt hozzászólni az előterjesztéshez.
Orosz Lászlóné: elmondta, hogy nem a jelenleg tárgyalt anyaggal kapcsolatosan kíván
hozzászólni. Elmondta, amikor elkezdték a színház átvételét 2 alternatíváról volt szó:
nonprofit kft vagy intézményi formában működhetnek tovább az intézmények. Ezt követően
egy változat került a bizottságok és a közgyűlés elé, mégpedig az intézményi forma. Igazgató
úr szavaiból arra következtet, hogy a nonprofit forma sokkal jobb lenne a számára, mivel
abban nagyobb a szabadsága. Elmondta, nem kívánja felborítani a rendszert. Kérte, hogy ezt a
változatot is dolgozzák ki, hogy látni lehessen, mi előnyös a városnak és a színháznak.
Véleménye szerint meg kell találni azt az optimumot, amivel egy színház is tud működni. Azt,
hogy a gazdálkodás és a működés hogyan bonyolódik az nem feltétlenül egy színházi szakmai
igazgatónak kell tudnia, az egy külön szakma, vannak rá szakemberek. Véleménye szerint, ha
az derül ki, hogy vannak előnyei a másik formának, akkor azt kell választani.
Saárossy Kinga: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy míg az önkormányzat pályázhat a
végkielégítésekre, addig egy nonprofit kft.-nek a saját büdzséjéből kell ezt megoldani.
Jelenleg az intézményi forma a legjobb változat.
Csathó Csaba elmondta, hogy tanácsnok asszony nyitott kapukon kopogtat. Az előnyökhátrányok mindkét formátumra vonatkozólag felmérésre kerültek. Az intézményi forma
választásának egyik oka az állami források igényelési lehetősége, akár a végkielégítésekre is.
A másik fő ok, egy kulturális koncepciót kell kialakítani, többféle változat van már az
országban. Elmondta, meg kell várni, hogy a művészeti törvények hogyan alakulnak. A valódi
váltásra a teljesen új évad kezdetén lesz lehetőség. Szeptemberhez képest rövid az idő. Egy év
múlva felkészültebbek lesznek a bizottságok.
Habis László: összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy igazgató úrnak két fontos
észrevétele volt. Az egyik a szervezeti kérdés, ezen belül az előterjesztésnek azon részét
érinti, amire korábban ő maga is utalt.
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A létszám-kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy csütörtökön konkrét döntést kell hoznia a
testületnek. Kérte Blaskó Balázs igazgató urat, hogy a hivatallal ill. Molnár úrral történjen egy
egyeztetés, aminek az eredményéről kiosztásos anyag formájában a testületet lehetne
tájékoztatni.
A 4,5 fő helyett a 7,5 fő létszámot vállalta, hogy a testület elé terjeszti.
Tanácsnok asszonynak jelezte, hogy az elmúlt hónapokban jó néhány színházakat érintő
előterjesztést tárgyaltak a bizottságok, illetve a testület. Mint mondta, sajnos nem volt mód
foglalkozni a szervezeti változás ilyen mélységével. A kulturális szaktörvények és az állam
ezzel kapcsolatos változásai a fenntartót is érinthetik. Elmondta, azon dolgoznak, hogy e
tekintetben nyitottak legyenek, próbálnak felkészülni egy olyan típusú változásra, mint ami
elhangzott. Hozzátette, a csoport-szervezetet kihagyják a határozati javaslatból.
Dr. Kovács Luca elmondta, hogy az előterjesztés részét képezi a megállapodás tervezetek.
Ezeket a dokumentumokat aláírva kell bevinni a közgyűlés elé. Kérdezte az igazgató uraktól,
hogy a tervezetekkel kapcsolatosan van-e észrevételük, illetve, hogy aláírásra kerülhetnek-e?
Kérte, ha bármilyen észrevételük van, azt pontosan adják meg.
Elmondta, olyan megállapodást kell bevinni a közgyűlésre, amit aláírnak, vagy másnap
aláírnak – változtatás nélkül.
Blaskó Balázs az előző témával kapcsolatosan kérte, hogy ne legyen meghatározva a létszám
pl. a pénztáros-szervezőnél, hanem szükség szerint lehessen a létszámot beállítani.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet elmondta, hogy a maradandó státuszoknál nem kötelező pontos
számot megadni.
Habis László hozzátette, hogy meg kell felelni a létszám-racionalizálás jogszabályai
hátterének.
Blaskó Balázs a megállapodással kapcsolatosan kért egy kis türelmi időt másnap reggelig.
Megállapodtak, hogy másnap délelőtt 10 órakor a polgármesteri titkárságon aláírja a
megállapodást.
Bal József elmondta, hogy áttanulmányozta a dokumentumot, amelyben több helyen
hivatkoznak a pénzkezelési szabályzatra, amit még nem volt módjában megismerni. Amint
ezt áttekintheti, aláírja a megállapodást.
Csathó Csaba tájékoztatta Bal József igazgató urat, hogy a pénzkezelési szabályzatot
áttekintheti az ülés után, nincs akadálya. Hozzátette, hogy Blaskó igazgató urat másnap
délelőtt várják.
Megköszönte a hozzászólásokat és a vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatokat – a IV. határozati javaslat kivételével –, amelyeket a KIB 3 igen, egyhangú
szavazattal, illetve a KGB 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadott.
35/2012. (III.27.) sz. KIB döntés: A KIB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
71/2012. (III.27.) sz. KGB döntés: A KGB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
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I. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város közgyűlése jóváhagyja a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin
Bábszínház, valamint az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye között az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 10. §
(4) bekezdése szerint kötendő megállapodást a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására,
valamint a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.
Felelős:
Molnár László EKVI igazgatója
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgatója
Bal József Harlekin Bábszínház megbízott igazgatója
Határidő:
2012. április 1.
36/2012. (III.27.) sz. KIB döntés: A KIB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
72/2012. (III.27.) sz. KGB döntés: A KGB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
II. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézmények szervezeti felépítését az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1. A Bábszínház esetében a 4 órás munkakörben lévő, 1 fő pénztárosi feladatot is ellátó
gazdasági ügyintéző munkakör a munkaköri feladat átalakításával változatlan
formában marad. (0,5 státusz). Az 1 fő gazdasági ügyintéző munkakör megszűnik.
2. A Gárdonyi Géza Színház esetében megszűnik a gazdasági hivatal valamennyi
munkakörrel, továbbá a szervezés, mint önálló szervezeti egység, valamint az önálló
kontroller és a gazdasági vezető munkaköre. Igazgatói közvetlen irányítás alatt álló
szervezési és munkaügyi csoport, alakul az alábbi munkakörökkel:
1 fő munkaügyi és gazdasági ügyintéző,
1 fő produkciós ügyintéző gazdasági vezető beosztásban,
2 fő pénztáros,
2 fő szervező,
A gazdasági vezető megbízására az előadó-művészeti törvény 40. §-a és az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 10. §
(8) bekezdése alapján kerülhet sor. A középvezetői megbízás fent vázolt közalkalmazotti
munkakör mellett realizálható, a 150/1992. (XI. 20). Kormányrendelet 6/F § (3) szerinti
pályázat kiírásával.
3. Az EKVI-nél 6 új státusz létesül, melyre 6 főt vesz át a Gárdonyi Géza Színház
gazdasági hivatal személyi állományából. A Gárdonyi Géza Színháznál a 4,5 státusz, a
Harlekin Bábszínháznál 1 státuszt zárol a fenntartó, melyek költségkihatásai fedezetére
az önkormányzat létszám-racionalizálási pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Felelős:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető
Molnár László EKVI igazgatója
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgatója
Bal József Harlekin Bábszínház megbízott igazgatója
Határidő:
2012. április 15.
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37/2012. (III.27.) sz. KIB döntés: A KIB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
73/2012. (III.27.) sz. KGB döntés: A KGB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
III. határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felszólítja az intézmények vezetőit, hogy a
szervezeti struktúra változásához kapcsolódó munkaügyi feladatokat végezzék el
különös tekintettel a közalkalmazotti kinevezések és felmentések elkészítésére.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felszólítja az intézmények vezetőit a
státuszokhoz kapcsolódó részletes munkaköri leírások kimunkálására és az SZMSZ
módosítások előkészítésére.
Felelős:
Molnár László
EKVI igazgatója
Blaskó Balázs
Gárdonyi Géza Színház igazgatója
Bal József
Harlekin Bábszínház megbízott igazgatója
Határidő:
2012. április 01.
38/2012. (III.27.) sz. KIB döntés: A KIB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
74/2012. (III.27.) sz. KGB döntés: A KGB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
V. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva utasítja a felelősöket
a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére, valamint a létszám-racionalizálási
pályázattal összefüggő feladatok teljes körű végrehajtására.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető
Molnár László az EKVI igazgatója
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgatója
Bal József Harlekin Bábszínház megbízott igazgatója
Határidő:
2012. június 30.
39/2012. (III.27.) sz. KIB döntés: A KIB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
75/2012. (III.27.) sz. KGB döntés: A KGB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
VI. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a
felmentéssel történő, de a 2013. évre áthúzódó létszámcsökkenés végkielégítésének
kifizetésére a szükséges költségvetési fedezetet a 2013. évi költségvetés készítésekor
biztosítja az érintett intézmény részére.
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A 2012-ben esedékes végkielégítések fedezete a létszámcsökkentésből a Színházaknál
rendelkezésre álló bérmegtakarítások összege.
Eredményes önkormányzati pályázat esetén annak bevétele az intézmény bevételi
forrásait növeli.
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Felelős:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Határidő:
2013. február 28.
40/2012. (III.27.) sz. KIB döntés: A KIB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
76/2012. (III.27.) sz. KGB döntés: A KGB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
VII. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján határoz, és
nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott
közalkalmazottak – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
– foglalkoztatására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartói körén belül,
költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető
2012. április 15.
Határidő:
41/2012. (III.27.) sz. KIB döntés: A KIB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
77/2012. (III.27.) sz. KGB döntés: A KGB javasolja Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
VIII. határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Irodáját, hogy a 2/2012. (III. 1.) BM rendelet rendelkezéseinek megfelelően nyújtson be
létszám-racionalizálási pályázatot a munkaviszony megszüntetéssel összefüggő egyszeri
kifizetések részbeni visszaigénylésére.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető
Molnár László EKVI igazgatója
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgatója
Bal József Harlekin Bábszínház megbízott igazgatója
2012. június 30.
Határidő:
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Habis László tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a négy kulturális szférába tartozó
intézménye az önkormányzatnak szeretne TÁMOP-os pályázatot benyújtani, amely
pályázatok alapvetően a tanórán kívüli tevékenységekre vonatkoznak. A Harlekin Bábszínház,
az Egri Kulturális és Művészeti Központ, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár egyenként 30-30 millió Ft-ra szeretne pályázni, a Gárdonyi Géza Színház pedig 25
millió Ft-ra. Elmondta, hogy a csütörtöki közgyűlésre egy rövid sürgősségi indítványt
kívánnak benyújtani a témában. Az elbírálás beérkezési sorrendben történik, így csak akkor
van komoly esély sikeres pályázatra, ha az első napokban benyújtásra kerülnek a
dokumentumok. A határidő 2012. április 27-e. Mint mondta, gyakorlatilag a formai
követelményeknek kell megfelelni, ha ez teljesül, akkor a pályázat nyert.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így Csathó Csaba tanácsnok megköszönte
mindenkinek a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.
A jegyzőkönyvet vezette:
………………………………………….. Orosz Helga, kulturális referens
A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek:
Orosz Lászlóné, a KIB elnöke sk.
Csathó Csaba, a KGB elnöke sk.
Dr. Csarnó Ákos, a PÜB elnöke sk.
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