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Dr. Fejes Szonja jogász, vagyongazdálkodási iroda
Zsótér Krisztián vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
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Meghívottak:

Fazekas László Albert ügyvezető, Agria Humán K. N. Kft.
Bacsa Jánosné gazdasági vezető, Agria Humán K. N. Kft.
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Csirke József né gazdasági divízióvezető, EVAT Zrt.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt.
Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn
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Orosz Lászlóné
Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási
Bizottság megjelent tagjainak száma 6 fő, így a Bizottság határozatképes. A meghívó
szerint 12 napirendi pontot fognak tárgyalni a bizottság. A bizottság 5 „igen” és 1
„nem” szavazattal elfogadta a napirendekre tett javaslatot.
5. Előterjesztés nem lakás célú helyiségek licites eljárás útján történő bérbeadásáról
(VGB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt.
Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta.

6. Előterjesztés ingatlan használati jogának létesítésére (VGB, KGY)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt.
Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel, vezérigazgató EVAT Zrt.
Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta.

Orosz Lászlóné
Fazekas László ügyvezető úr jelezte, hogy az előterjesztésüket kérné, hogy vegyék előre.
A társaságnál egy ellenőrzés sorozat zajlik, ami miatt vissza kell érniük.
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4. Előterjesztés az Agria - Humán Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. évben nyújtott
működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Herman István, alpolgármester
Előadó:
Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető, ügyvezető
Bacsa Jánosné Gazdasági vezető, Agria Humán Kft.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Fazekas László
Az előterjesztés mindent tartalmaz. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.

Tóth István
Nem szavazta meg a napirendi pontokat sem. Most fog megszólalni az ülésen
valószínűleg az ülésen először és utoljára. A korábbi időszakban ilyen nem volt, hogy a
bizottsági anyagok 50%-a nem érkezik meg időben. Ezen változtatni kell.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az AgriaHumán Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2015. április 17. napján
aláírt megállapodás alapján nyújtott 40.000.000 Ft összegű működési
célú támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. február 29.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
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14/2016 (II. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az AgriaHumán Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2015. április 17. napján
aláírt megállapodás alapján nyújtott 40.000.000 Ft összegű működési
célú támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. február 29.

1.

Előterjesztés az Eger Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületével
kapcsolatos döntések meghozataláról (VGB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Fejes Szonja, Jogász, vagyongazdálkodási csoport

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Dr. Fejes Szonja
Ahogyan a bizottság úgy a hivatal is folyamatosan foglalkozik az épület sorsával. A TOP
pályázatok folyamatosan jelennek meg. Tervezés már megtörtént. Az első határozati
javaslat az ingatlan telekegyesítéséről szól, a további javaslatok pedig a civil szervezetek
elhelyezéséről. Az EKVI igazgatója, Bodnár Gábor úr folyamatosan tárgyal a honvéd
tánc egyesület vezetőjével. Méltó helyet fognak a civil szervezeteknek biztosítani.
Misz József
Az ott lévő garázsokat már le is bontották?

Dr. Fejes Szonja
Igen megtörtént. Sikerült egy olyan vállalkozót találniuk, aki az anyagért cserébe
elbontotta a garázsokat.
Szucsik György
Valamilyen kártérítés merült fel az önkormányzat részéről?

Dr. Fejes Szonja
Ezt a területet elég sokáig ingyen használták. Közterület használati díjat sem fizettek.
Sikerült velük úgy megegyezni, hogy nem nyújtottak be kártérítési igényt.
Orosz Lászlóné
Az anyag nem új keletű, itt a konkrétumok kerültek meghatározásra.
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
1. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eg-Te-6569/2015.
munkaszámú és E-72/2015. záradékszámú vázrajz alapján hozzájárul az egri
6569/1 hrsz.-ú „kivett épület” és a 6569/2 hrsz.-ú „kivett épület” megnevezésű
ingatlan telekegyesítéséhez.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. május 31.
2. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a Honvédelmi Minisztériummal való tárgyalásra az Eger Kossuth
Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületében működő honvéd civil
szervezetek más ingatlanban történő elhelyezéséről, valamint az erről
megkötött megállapodás aláírására.
Felelős:
Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. június 30.
3. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger, Kossuth Lajos u. 12.
sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületének ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásakor vállalt elhelyezési kötelezettség teljesítése érdekében felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az alábbi honvéd civil szervezetekkel tárgyalásokat
folytasson a más ingatlanban történő elhelyezésről:
- Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja,
- Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület Baráti Kör,
- Magyar Tartalékosok Szövetsége (Egri Szervezet),
- Egri Honvéd Táncklub Sportegyesület.
5

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a civil szervezetek elhelyezéséről
szóló megállapodás aláírására.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 4953/A/2 hrsz.ú, Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. fsz. 2. szám alatti nem lakáscélú helyiség EVAT Zrt.
kezeléséből történő kivételéről.
Felelős:
Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. május 31.
4. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az Egri Honvéd Táncklub Sportegyesülettel az Eger, Kossuth Lajos
u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületével kapcsolatos rezsidíj
megfizetéséről szóló megállapodás aláírására.
Felelős:
Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. május 31.
5. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1)
pontja alapján dönt arról, hogy az egri 6569/2 hrsz.-ú „kivett épület, udvar”
megnevezésű, Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti ingatlant 2016. március 1. napjától a
TOP pályázati forrásból történő felújítás megkezdéséig terjedő időtartamra
feladatellátást szolgáló vagyonként az Egri Közszolgáltatások Városi
Intézményének kezelésébe adja.
Felelős:
Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. március 1.
Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
15/2016 (II. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
1. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eg-Te-6569/2015.
munkaszámú és E-72/2015. záradékszámú vázrajz alapján hozzájárul az egri
6569/1 hrsz.-ú „kivett épület” és a 6569/2 hrsz.-ú „kivett épület” megnevezésű
ingatlan telekegyesítéséhez.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. május 31.
2. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a Honvédelmi Minisztériummal való tárgyalásra az Eger Kossuth
Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületében működő honvéd civil
szervezetek más ingatlanban történő elhelyezéséről, valamint az erről
megkötött megállapodás aláírására.
Felelős:
Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. június 30.
3. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger, Kossuth Lajos u. 12.
sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületének ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásakor vállalt elhelyezési kötelezettség teljesítése érdekében felhatalmazza a
Polgármestert, hogy az alábbi honvéd civil szervezetekkel tárgyalásokat
folytasson a más ingatlanban történő elhelyezésről:
- Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja,
- Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület Baráti Kör,
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- Magyar Tartalékosok Szövetsége (Egri Szervezet),
- Egri Honvéd Táncklub Sportegyesület.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a civil szervezetek elhelyezéséről
szóló megállapodás aláírására.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 4953/A/2 hrsz.ú, Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. fsz. 2. szám alatti nem lakáscélú helyiség EVAT Zrt.
kezeléséből történő kivételéről.
Felelős:
Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. május 31.
4. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az Egri Honvéd Táncklub Sportegyesülettel az Eger, Kossuth Lajos
u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületével kapcsolatos rezsidíj
megfizetéséről szóló megállapodás aláírására.
Felelős:
Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. május 31.
5. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1)
pontja alapján dönt arról, hogy az egri 6569/2 hrsz.-ú „kivett épület, udvar”
megnevezésű, Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti ingatlant 2016. március 1. napjától a
TOP pályázati forrásból történő felújítás megkezdéséig terjedő időtartamra
feladatellátást szolgáló vagyonként az Egri Közszolgáltatások Városi
Intézményének kezelésébe adja.
Felelős:
Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. március 1.
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2. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. vagyonkezelésében lévő eszközökre
vonatkozó 2015. évi beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Sasvári Szilárd vezérigazgató, Heves Megyei Vízmű Zrt.
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h., Heves Megyei Vízmű Zrt.
Bárdos Zsolt üzemvezető, Heves Megyei Vízmű Zrt.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Zsótér Krisztián
Összefoglalja az előterjesztést.

Stregova Márta
Az ivóvízre évek óta többet költenek, mint a lehetőségek. A forrás sokkal kevesebb. A
forrás az értékcsökkenés. Így az ivóvíz tekintetében elég kevés az értékcsökkenés. 2015ben 26 millió forint volt, ennek ellenére 73 millió forint ráfordítás történt. A szennyvíz
esetében pont ellentétes a dolog, ott több az értékcsökkenés viszont kevesebbet kellett
rákölteni. A kettőt összeadva is többet költöttek a forrásnál, amelyet a Vízmű saját
forrásaiból biztosította.
Orosz Lászlóné
A táblázatban szereplő beruházásokat a társaság elvégezte, mindezt saját forrásból?

Stregova Márta
Az önkormányzat átadta az eszközöket vagyonkezelésbe a Vízműnek, náluk képződik az
értékcsökkenés, és ebből valósulnak meg a beruházások. Ezen felül a Vízmű még hozzá
tett saját forrást, amelyet a saját eszközükön keletkező értékcsökkenésből oldottak meg.
De ezzel nem a Vízmű vagyona gyarapodott, hanem az önkormányzaté.
Misz József
Jelenleg hány darab kút működik, ami az ivóvizet ellátja? A kutak karbantartása, őrzése
milyen százalékban veszi ki a részét a költségvetés kiadási részéből?

Bárdos Zsolt
Több mint 30 darab ivóvízkút található, 3 vízbázisról látják el Egert. A kutaknak
távfelügyeleti őrzés-védelem van, közvetlen riasztással. Minden kút az előírásoknak
megfelelően be van kertíve. A karbantartása nem csak a kutaknak valósul meg, hanem a
környezetnek is folyamatosan. Például Almárban a vadak miatt volt szükség a kerítés
karbantartásra.
Stregova Márta
Őrzés-védelemre nem csak a kutakra vannak leszerződve, hanem az összes Vízmű
objektumra.
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Orosz Lászlóné
Ezek a beruházások előre tervezettek vagy ad-hoc jelleggel történnek? Ugyanis a Hajdú
hegyen elég régiek. Több helyről is kapta az információt csőtörésről. Terveznek ezen a
területen karbantartásokat végezni?

Bárdos Zsolt
Folyamatos a programjuk. A Hajdúhegyi lakosok tapasztalhatták az elmúlt években,
hogy az azbeszt cement csöveket cserélték két utcában is és a tiszti lakótelepen. A 2016os tervben még további cserék is szerepelnek. Ezek mivel terv alapján készülnek a
Polgármesteri Hivatallal fontos a folyamatos egyeztetés. Ahol útburkolat felújítás
történik, ott csőcserét is végrehajtanak.
Szucsik György
A Hell Miksa utcához hasonlóan máshol is van lehetőség az azbeszt csövek cseréjére?

Bárdos Zsolt
Igen van, de nem akarják feldúlni ezzel a lakók életét. Igyekeznek zavar mentesen
kivitelezni ezeket. A régi csövek helyére egy dimenzióval kisebb csövek kerülnek. A
szükséges víz mennyiség ezeken, a csöveken át tud áramolni.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Heves Megyei
Vízmű Zrt. kezelésében lévő önkormányzati vagyon állapotának 2015. évi
változásairól, valamint az elszámolt és a víziközmű-szolgáltatási
díjbevételekben
megtérülő
értékcsökkenés
összegéről
és
annak
felhasználásáról a Heves Megyei Vízmű Zrt. által készített beszámolót.
Felelős: Habis László polgármester
Sasvári Szilárd vezérigazgató,
Heves Megyei Vízmű Zrt.
Határidő: 2016. február 29.

Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
16/2016 (II. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Heves Megyei
Vízmű Zrt. kezelésében lévő önkormányzati vagyon állapotának 2015. évi
változásairól, valamint az elszámolt és a víziközmű-szolgáltatási
díjbevételekben
megtérülő
értékcsökkenés
összegéről
és
annak
felhasználásáról a Heves Megyei Vízmű Zrt. által készített beszámolót.
Felelős: Habis László polgármester
Sasvári Szilárd vezérigazgató,
Heves Megyei Vízmű Zrt.
Határidő: 2016. február 29.

3. Előterjesztés az ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft.. részére 2015. évben
nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Herman István, alpolgármester
Előadó:
Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Lugosi Dénes, ügyvezető, Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné
A működési célú támogatást munkabérek kifizetésére használata fel a cég. Ez hány fő
munkabére?
Lugosi Dénes
Az összeg 11 fő munkabérét jelenti.
File Sándor
Ez a 11 fő bérigényének a 100%-a?

Lugosi Dénes
Az összeg a bérjárulékokat is takarja, valamint a bér 40 – 50%-át.
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Misz József
Hogyan áll most gazdaságilag a társaság?

Lugosi Dénes
A társaság helyzete nagyon speciális, nehéz önmagában vizsgálni. Egészen pontosan
számviteli okokból vált ki az Eger Termál Kft.-ből 2010. december 30-án. Az okok
továbbra is fenn állnak, továbbra sem szabad más modellben gondolkodni. Járó beteg
ellátással foglalkoznak. Ezek a szolgáltatók a központi költségvetésből kapott
támogatásokat ki kell, hogy egészítsék valamilyen más forrással. Kapacitásaik végesek. A
gyógytorna szolgáltatásnál kapacitáshiányuk van, amit létszámnöveléssel tudnának
orvosolni. A szolgáltatásaik jelentős része olyan módon finanszírozott, hogy a
racionálisan megállapítható beteg által fizetett önköltség és az OEP támogatás együtt
még kiegészítésre szorul.
A gyógy turizmusban óriási tartalékok vannak. Egyéb gyógy turisztikai szolgáltatást
végzőkkel szemben olyan hátrányuk van, hogy azok, akik vagy magán szolgáltatóként
vagy csatolt szolgáltatóként működnek csomagot tudnak kínálni a betegek számára
(hetes teljes ellátással rendelkező turnusok). Azok a szállásadó partnerek, akikkel
kapcsolatban vannak nem feltétlenül érdekeltek abban, hogy hozzák a vendéget, mert
nekik ebben a szolgáltatási faktorban nincsen bevételük.
Misz József
Éves szinten hány fő járó beteggel számolnak?

Lugosi Dénes
Éves szinten 250 nap végeznek szolgáltatást. Napi 50 – 60 között van a járóbetegek
száma, amelyet napi 15 – 20 fővel kellene emelni ahhoz, hogy biztonsággal a 0 közelébe
jussanak.
Orosz Lászlóné
Ha megtörténne az emelkedés, akkor a támogatásra nem is lenne szükség? A társaság
fizet bérleti díjat az Eger Termál Kft.-nek?

Lugosi Dénes
Valamennyire biztosan. Csak feltételes módban tud erről beszélni. A kezelések
támogatása eltér. Vannak olyan kezelések, amelyeknek már nem tudják növelni
fizikailag a számát. Napi 80 betegnél közelítenének nagyjából a 0-hoz.
Az Arnaut Pasa költségei két nagy csoportra bontható, az egyik a bér és járulékok
költségei, a másik pedig a bérletidíj, ami 20 millió forint/év.

Szucsik György
Ha létrejön az uszodafejlesztés ott szálláshelyek is, megvalósulnak. Elképzelhető, hogy
együttműködés vagy valamilyen kapcsolat révén a gyógyászatot is segítheti?
Lugosi Dénes
Ebben biztos.
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Haász Tamásné
Hány féle szolgáltatást nyújt a fürdő? Szállodáknál nem jellemző, hogy küldenek
Önökhöz járó betegeket? Esetleg magánszálláshelyek?

Lugosi Dénes
10 – 12 féle szolgáltatást végeznek. 6 -7 fő szolgáltatás elszámolási kategóriájuk van,
ezeknek van OEP száma, és ezen belül vannak csoportok és egyéni opciók. Nem
jellemző a szállodák részéről. A magánszálláshelyeket nem tudják direkt érdekelté
tenni, nem tudnak a részükre átengedni bevételt.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az
ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. részére a 2015. július 10.
napján aláírt megállapodás alapján nyújtott 20.830.000 Ft összegű
működési célú támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. február 29.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
17/2016 (II. 17) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az
ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. részére a 2015. július 10.
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napján aláírt megállapodás alapján nyújtott 20.830.000 Ft összegű
működési célú támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. február 29.

8. Előterjesztés az EVAT Zrt.-vel kötött megbízási szerződés módosítására (VGB,
VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Dr. Kiss Benedek jogász

Meghívott:

Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató, EVAT Zrt.

Csirke József né gazdasági divízióvezető, EVAT Zrt.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Kiss Benedek
Összefoglalja az előterjesztésben szereplőket.

Orosz Lászlóné
Az előterjesztésben szerepel 5 darab pince, ez nevesítve van a megbízási szerződésben?

Korsós Lajosné
Ez egy nagy pince, amelyben számtalan kis pincerekesz van, amelyben nagyon sok bérlő
van. Nem 5 bérlőről van szó, hanem körülbelül 80 – 90-ről. Van a Bródyn, a Grónayn,
Rákóczi úton ezek a pincetömbök. A vagyonrendeletben került meghatározásra az éves
bérletidíjak összege, amely 550 Ft plusz az áramdíj.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt. közötti megbízási szerződés
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módosítását az előterjesztés 1. mellékletét képző módosítási okirat tartalmának
megfelelően, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. március 16.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
18/2016 (II. 17) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt. közötti megbízási szerződés
módosítását az előterjesztés 1. mellékletét képző módosítási okirat tartalmának
megfelelően, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. március 16.

Orosz Lászlóné
Az ÁFA törvény mit módosított?

Csirke Józsefné
Jogszabály határozza meg, hogy hogyan kell a számlán szerepeltetni magát a teljesítés
határidejét, fizetési határidejét. Ezt az elszámolást annyira nem változtatja eddig is tárgy
hónapot követő hónapban számoltak el, a szerződésben követő hón 30-a szerepel. A
számlára teljesítési idővel megegyező határidőt fognak írni.
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9. Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Dr. Kovács Luca, jegyző

Habis László, polgármester

Előadó:

Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző

Forgácsné Dr. Jakab Katalin, jogász, vagyongazdálkodási iroda
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Forgácsné Dr. Jakab Katalin
Összefoglalja a rendelet módosítását.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének, az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „nem” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
19/2016 (II. 17) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének, az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
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10. Előterjesztés az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri 4958/1/A/3 hrszú, Jókai u. 3. Fsz. 3. szám alatt található ingatlan kedvezményes használatba adásáról
az Egri Borút Egyesület részére (VGB, KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné, tanácsnok

Előadó:

Forgácsné Dr. Jakab Katalin, jogász, vagyongazdálkodási iroda

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Szucsik György
Egy felajánlással élne. A kapualjban a Villanet Kft.-nek van reklám felületei és ezt ingyen
a Borút Egyesület rendelkezésére, bocsátják.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
rendelet 15. §-a alapján az egri 4958/1/A/3 hrsz-ú, Eger, Jókai u. 3. Fsz. 3.
szám alatti 15 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség
ingyenes használatba adásához 2016. március 2. napjától az Egri Borút
Egyesület részére azzal, hogy az Egyesület vállalja a havi 37.000 ,-Ft nettó
használati díjra számított 9.990 ,-Ft ÁFA, valamint az ingatlan
fenntartásával, üzemeltetésével és rendeltetésszerű használatával
kapcsolatos költségek megfizetését.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. március 31.
Szavazás

17

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
20/2016 (II. 17) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az
Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
rendelet 15. §-a alapján az egri 4958/1/A/3 hrsz-ú, Eger, Jókai u. 3. Fsz. 3. szám
alatti 15 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes
használatba adásához 2016. március 2. napjától az Egri Borút Egyesület részére
azzal, hogy az Egyesület vállalja a havi 37.000 ,-Ft nettó használati díjra
számított 9.990 ,-Ft ÁFA, valamint az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével
és rendeltetésszerű használatával kapcsolatos költségek megfizetését.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. március 31.
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11. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló többször
módosított 4/2015. (II. 13.) számú Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,
VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Összefoglalja a rendelettervezetben foglaltakat.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló többször módosított 4/2015. (II.13.)
számú Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
21/2016 (II. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló többször módosított 4/2015. (II.13.)
számú Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
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12. Tájékoztató a 2015. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi tájékoztató elfogadását
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
22/2016 (II. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi tájékoztató elfogadását
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7. Előterjesztés a városi kulturális, turisztikai és marketing tevékenységet ellátó,
koordináló szervezet létrehozásáról (VIB, VGB, KGY)
Előterjesztő:

Rázsi Botond, alpolgármester

Előadó:

Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető

Meghívott:

Dr. Turcsányi Dániel, vezérigazgató EVAT Zrt.

Kovács Katalin, Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgató
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
10:05 Tóth István Képviselő Úr elhagyta a termet. A Bizottság létszáma 5 főre változott.
Rázsi Botond
A szervezet felállításával kapcsolatos szándékát még a közgyűlés a tavalyi évben
fogalmazta meg. A költségvetésben erre a célra, elkülönítésre került 80 millió forintos
keret. A szervezet bázisa az EVAT Zrt, ezen belül valósul, meg mint egy új divízió, a
Márai épületében. Az itt majd dolgozó 6 szakember, eddig marketinggel,
rendezvényszervezéssel foglalkoztak. Nyílván ez a létszám még nem elég, ki kell
egészíteni 8 -9 főre.
A szervezetnek elsősorban a városi kulturális, turisztikai, marketing tevékenységek
koordinálása lesz a feladata. Nem programok megszervezésére, létrehozására jött létre,
bár ilyen feladataik is lesznek, hanem azok a szervezetek, intézmények, cégek, akik a
városban ezzel foglalkoznak, vagy bármilyen közük van a város arculatához,
munkájukat összefogja, koordinálja. Koordinált munkát végez, lehetősége lesz arra,
hogy keret megállapodásokat kössön különböző média felületek kapcsán, vagy
nyomdaipari céggel, vagy valamilyen kreatív céggel. Meghatározó önkormányzaton
kívüli szervezetekkel (érsekség, főiskola civilek, borászatok, stb.…) szorosabb
együttműködés kialakítása. Ez az év az együttműködések kialakításának éve, tanulóév
lesz. Remélik sikerül olyan áttöréseket elérni, amiket a jövőben lehet erősíteni.

File Sándor
Sokat hallottak most a szakmai oldalról, amivel személy szerint egyet is ért. Nagyon
leegyszerűsítve végre a sok bába között nem vész el a gyerek. Mivel nekik gazdálkodási
szempontokat kell nézniük, lévén, hogy Városgazdálkodási Bizottságban vannak, még
nem érzi kiforrottnak, mert ettől függetlenül túl sok szervezet marad. Nem érti a
párhuzamosságokat. Ezen az elven haladva a gazdasági racionalizálást is mellé kellene
tenni. Pályázatok nagyon fontosak. Ilyen típusú tevékenységre pályázni TDM szervezet
tud. Egyetért az elvekkel, de ha fenn maradnak ezek az állapotok, akkor marad a „sok
bábaság”. Nagyon várja és javasolja is, hogy hozza el a racionalizálását a mögöttes
szervezeteknek ugyanezeknek a mentén, amikkel a szakmaiság indokolva lett.
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Rázsi Botond
A felvetés jogos. A TDM egy bizonyos szempontból egy végrehajtó, egy operatív része a
kulturális, turisztikai marketingnek, amit a KULTURMA koordinál.
Szucsik György
A TDM csak kis százalékban önkormányzati cég. Ez a lehetőség biztosítja azt a feltételt,
hogy azok a rendezvények, amelyek városi pénzből, városi szervezésbe történnek meg,
azokba direktebb módon a város meg tudja határozni a feladatait és a lehetőségeit.
Véletlenül sem lehet azt mondani, hogy a TDM különböző tagjainak a ráhatásából
alakul úgy a program, mint ahogy valaki éppen akarná. Ezt a párhuzamosságot fenn kell
tartani a későbbiekben is.
A jövő a mindennapos munkában van.

Misz József
Van hazai vagy nemzetközi tapasztalat, hogy működik ez a rendszer? Esetleg Egerben
valósult meg ilyen először? Gazdaságilag mit fog majd jelenteni ez a racionalizálás? A
különböző régiókkal milyen a kapcsolat?
10:24 File Sándor Szakértő Úr elhagyta a termet. A Bizottság létszáma 4 főre változott.
Rázsi Botond
Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a dolgot a KULTURMA a városnak egy média
ügynöksége lesz, kreatív marketing ügynöksége. Ilyen értelemben van összehasonlítási
alap. Ugyan annyiból gazdálkodik, mint amit tavaly a város marketingre fordított, csak
most máshova csoportosítódik az összeg. Nem kerül több pénz a rendszerbe. Amitől ez
hatékonyabb tud lenni, hogy nem szétaprózódottan és hangsúlyozottan arra koncentrál
más szervezetek pénzeit bevonva, rendelkezésre álló pénzeszközök hatékonyabban
legyenek felhasználva. Ilyen volt például a Rádió Egerrel kötött keretszerződés, amelybe
becsatlakozhattak az önkormányzati cégek, szervezetek. Ennek keretében a befizetett
összeg fejében korlátlanul hirdethettek. A régiók között a TDM a kapcsolattartó.

Orosz Lászlóné
Az 1. számú határozati javaslatba foglaltakat túl általánosnak látja. Kié lesz a
rendezvényszervezésből származó bevétel? Ki fogja meghatározni a feladatokat? Mire
használják fel a 79 millió forintot?
Rázsi Botond
Háromfelé osztani a 79 millió forint felhasználását. Az egyik része az összegnek a bérek
és bérjárulékok illetve a Márainak működtetése. A Márai Központra fordított pénz
vissza kell fordítani, sokkal több koncertet, rendezvényt kell oda vinni. A másik része az
összegnek tulajdonképpen a város marketing tevékenységre fordított. A harmadik része
pedig kifejezetten azokhoz a rendezvényekhez indító önerő biztosítás, amitől szintén az
az elvárás, hogy legalább nullára jöjjön ki. Jobban kell megszervezni ezeket, a
koncerteket, hiszen a nyereségesség, de minimum a null saldo lenne a cél. Azért kell a
KULTURMA-nak ezt tennie, mert ők egy cég és professzionálisan tudják a feladatot
ellátni.
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Haász Tamásné
Ezt miért kell az EVAT Zrt.-hez vinni? A szándék az nagyon jó. Ki lesz a vezetője? Kihez
kell majd fordulnia a cégeknek, szervezetnek?

Rázsi Botond
Az önkormányzatnál végezték eddig ezt a feladatot, nagyon jól, de ez mégis egy hivatal.
Ahhoz hogy ezt tényleg jól lehessen végezni az a 2 -3 ember kevés volt. Kell egy
professzionális szervezet, amelyik ezt a munkát ellátja a hivatalon kívül. Lesz egy
divízióvezető, egy szakember, aki koordinálja a csapatot szakmailag. Kell egyfajta
politikai jellegű is, de nem a szó általános értelmében, hanem szakpolitikai irányítás,
azt, meg Gál Tibor Tanácsnok, mint a Városimázs Bizottság elnöke és jó maga, mint
turizmusért és városimázsért felelő Alpolgármester és a Közgyűlés a különböző
bizottságokon keresztül.
Orosz Lászlóné
Sokkal nehezebb lesz a divízión belül történő működése, mintha az önkormányzaton
belül maradt volna. Több divízióvezetően, szakértőn mennek keresztül a dolgok, amely
hosszabb végrehajtási időt fog eredményezni. Csak a működés nehézségére szeretné
felhívni a figyelmet. De ahogy Szucsik György Tanácsnok úr szokta mondani: „puding
próbája az evés”.

Rázsi Botond
Bízik a szakértőkben, akik ezt a munkát el fogják majd végezni, hogy profin fogják ezt
majd végezni. Ahogy eddig ment is jó volt, de ez még jobb lesz. Nézzék meg a helyzetet
egy év múlva. Ha nem sikerült, akkor ezt elismeri a bizottság előtt. Akkor keresnek egy
másik módját a dolognak.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati
fenntartásban lévő szervezetek és az önkormányzat támogatásával megvalósított
programok kulturális, turisztikai és marketing tevékenységének átláthatóbbá és
hatékonyabbá tétele érdekében megbízza az EVAT Zrt-t a feladatot ellátó szervezet
létrehozásával. A szervezet a feladatkörében városi szintű koordinációt,
rendezvényszervezést végez, és ellátja az önkormányzat által meghatározott marketing
feladatokat.
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2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ÉMOP-2.1.1/B-09-20090004 azonosító számú pályázattal megvalósított Szépasszonyvölgyi Márai Aktív
Turisztikai Látogatóközpont további működtetését átadja az EVAT Zrt. részére,
felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az EVAT Zrt.-vel együttműködve készítse
elő az erre vonatkozó üzemeltetési szerződést.
3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Kulturális és
Művészeti Központnak a Szépasszonyvölgyi Márai Látogatóközpont működtetésére
létrehozott szervezeti egységét, és a működtetéshez szükséges anyagi és nem anyagi
erőforrásainak a feladatra biztosított részét az EVAT Zrt-nek átadja. Az érintett 6 fő
közalkalmazottra vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 25/A. és 25/B. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kulturális, turisztikai és
marketing tevékenységének koordinálásához, az Egri Kulturális és Művészeti
Központtól átvett feladatok és az önkormányzat megbízásából végzett marketing
feladatok végrehajtásához 2016. április 1. és december 31-e közötti időre 79 932 E Ft
támogatást nyújt az EVAT Zrt. részére.
5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt.
Igazgatóságát, hogy az önkormányzati határozatok végrehajtásához szükséges
döntéseket hozza meg, a szabályozási és együttműködési kereteket dolgozza ki.

6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a kulturális, turisztikai és marketing feladatok koordinációja, a létrejövő szervezet
hatékony működését segítő szabályozási és együttműködési keretek kidolgozása
érdekében terjessze a Közgyűlés elé a kötelező közművelődési feladatokról szóló
34/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendeletnek a célkitűzést elősegítő módosításáról,
kiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester megbízásából:
dr. Juhászné Krecz Erzsébet irodavezető
Szűcs Tamás irodavezető
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
2016. április 1.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 4 „igen” szavazattal elfogadta az előterjesztést.
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23/2016 (II. 17.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzati
fenntartásban lévő szervezetek és az önkormányzat támogatásával megvalósított
programok kulturális, turisztikai és marketing tevékenységének átláthatóbbá és
hatékonyabbá tétele érdekében megbízza az EVAT Zrt-t a feladatot ellátó szervezet
létrehozásával. A szervezet a feladatkörében városi szintű koordinációt,
rendezvényszervezést végez, és ellátja az önkormányzat által meghatározott marketing
feladatokat.
2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az ÉMOP-2.1.1/B-09-20090004 azonosító számú pályázattal megvalósított Szépasszonyvölgyi Márai Aktív
Turisztikai Látogatóközpont további működtetését átadja az EVAT Zrt. részére,
felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az EVAT Zrt.-vel együttműködve készítse
elő az erre vonatkozó üzemeltetési szerződést.
3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Kulturális és
Művészeti Központnak a Szépasszonyvölgyi Márai Látogatóközpont működtetésére
létrehozott szervezeti egységét, és a működtetéshez szükséges anyagi és nem anyagi
erőforrásainak a feladatra biztosított részét az EVAT Zrt-nek átadja. Az érintett 6 fő
közalkalmazottra vonatkozóan a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 25/A. és 25/B. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni.
4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a kulturális, turisztikai és
marketing tevékenységének koordinálásához, az Egri Kulturális és Művészeti
Központtól átvett feladatok és az önkormányzat megbízásából végzett marketing
feladatok végrehajtásához 2016. április 1. és december 31-e közötti időre 79 932 E Ft
támogatást nyújt az EVAT Zrt. részére.
5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az EVAT Zrt.
Igazgatóságát, hogy az önkormányzati határozatok végrehajtásához szükséges
döntéseket hozza meg, a szabályozási és együttműködési kereteket dolgozza ki.
6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a kulturális, turisztikai és marketing feladatok koordinációja, a létrejövő szervezet
hatékony működését segítő szabályozási és együttműködési keretek kidolgozása
érdekében terjessze a Közgyűlés elé a kötelező közművelődési feladatokról szóló
34/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendeletnek a célkitűzést elősegítő módosításáról,
kiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet.
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Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester megbízásából:
dr. Juhászné Krecz Erzsébet irodavezető
Szűcs Tamás irodavezető
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
2016. április 1.
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