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Orosz Lászlóné
Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság
megjelent tagjainak száma 4 fő, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 6
napirendi pontot fog tárgyalni a bizottság. Érkezett két sürgősségi napirend, melyeknek
címe: „Előterjesztés a 122/2016- (III. 31.) közgyűlési határozat módosítására”, valamint
„Előterjesztés a 2017. – 2018. évekre vonatkozó vagyon-, felelősség- és utasbiztosítás
fedezetéről”. A bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendekre tett
javaslatot.

1. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül a
menetrendszerinti-,
helyi-,
közforgalmú
autóbusz-közlekedési
hálózat
működtetéséról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Úti Csaba vezérigazgató KMKK Zrt.

Kelemen Imre műszaki üzletág igazgató KMKK Zrt.

Rajkóné Borosi Krisztina közgazdasági vezető menedzser KMKK Zrt.
Pintér Lajos egri területi forgalmi igazgató KMKK Zrt.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné
A szerződésmódosításban szerepel egy szóhasználat, mégpedig a következő: „a szolgáltató
jogosult a helyi szemétszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezet, indokolt
költségeinek önkormányzat által megtérítésére”. Ez mit jelent?

Rajkóné Borosi Krisztina
Ez azt jelenti, hogy mióta az Európai Közösségi rendelet előírja, hogy hogyan kell,
finanszírozni a közösségi közlekedést. Attól kezdve elkülönítetten kell nyilvántartaniuk a
különböző tevekénységekhez kapcsolódó bevételeket, költségeket. Ez igaz az összes
tevékenységükre. Eddig is ez alapján történt az önkormányzat felé az elszámolás, annyi
változik, hogy ezt rögzítenék a szerződésben is. Természetesen csak az indokolt
bevételekkel nem fedezett költséget kell megtérítenie az önkormányzatnak.
Orosz Lászlóné
A helyi járatú buszokon a Hajdú-hegy tekintetében újra utasforgalom számlálás van. Lehet
tudni ennek az okát?
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Pintér Lajos
A közszolgáltatási szerződéshosszabbítással kapcsolatban elmondja, hogy december 31-el
jár le az állami és a helyi is. Párhuzamosan futtatták az állami és a helyi közszolgáltatási
szerződéssel. Az állami esetében 3 év, míg a helyi esettében 2 éves hosszabbításról van szó.
Az utasforgalom számlálás semmit nem jelent, a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerinti feladatot teljesítik ezzel. Ez a későbbiekben felhasználható adat lehet, amennyiben
szükség van rá.
9:02 Ringert Csaba szakértő megérkezett, a bizottság létszáma 7 főre változott.
Orosz Lászlóné
Az utasforgalom számlásás miatt kérdezi, hogy menetrendváltozás a Hajdúhegyen
megtörténhet?
Pintér Lajos
December 11-től lép életbe az új menetrend. A helyközi menetrenddel párhuzamosan. Nem
terveznek a helyi és helyközi menetrendváltozás nem lesz, csak pár perces pontosítás.
Lezárták a menetrendet és nyomdai előkészítés alatt van. Tehát a menetrend nem változik
csak az érvényességi idő.
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 jóváhagyja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata és KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés jelen határozat melléklete szerinti
módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Uti Csaba Mihály vezérigazgató, KMKK Zrt
Határidő: 2016. november 30.

Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság szavazattal elfogadta az előterjesztést.

147/2016 (IX. 29.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata és KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés jelen határozat melléklete szerinti
módosítását és felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Uti Csaba Mihály vezérigazgató, KMKK Zrt
Határidő: 2016. november 30.

2. Előterjesztés az egri 1767/2 hrsz-ú beépítetlen terület (Eger, Donát utca)
elidegenítéséről (VGB)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Kormos Ildikó
A bizottság kérésének megfelelően kértek szakvéleményt a Főépítészi irodától, amely
részletesen tartalmazza, hogy milyen nehézségekkel kellene megküzdeni ahhoz, hogy
ebből önálló építési telek kialakítása megvalósulhasson. A Városképi és Környezetvédelmi
Bizottság elvi hozzájárulását adta az előterjesztésben foglaltakról. Csak abban az esetben
történhet meg az értékesítés, ha minden tulajdonossal meg tudnak egyezni, mert
feldarabolni nem szeretnék az ingatlant. Ha nem jönne össze az értékesítés, akkor
használati díj fejében biztosítanák a föld használatot.
Tóth István
Az előterjesztésben szereplő helyszínre ellátogatott. A szomszédos ingatlanon kitűzés alatt
van egy épülő ingatlan. Ezáltal a szakmai állásponttal nem ért egyet. Ennek a területnek a
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déli oldalán is hasonló paraméterek vannak és egy családi házzal beépült a terület. Az
előterjesztést támogatja, de jobban örült volna, hogy önálló telekként kerül értékesítésre.
Orosz Lászlóné
Megnézte a területet, akik eddig gondozták ezután is fogják. Több család élettere ez által
javulni fog.

Tóth István
Ne kerüljön a bizottság elé rendezési tervmódosítás, legalább addig még Képviselőként
dolgozik a városért.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Döntési javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási
Bizottsága az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
35/2015.(X.30.) rendelet 42. § (4) bekezdés 2.b) pontja alapján saját hatáskörében
eljárva, valamennyi érintett ingatlantulajdonossal történő megegyezés esetén
hozzájárul az egri 1767/2 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan
telekkiegészítésként történő értékesítéséhez nettó 2.150 Ft/m2 vételár ellenében a
Kérelmező ingatlantulajdonosok részére. Az adásvételi szerződés megkötésének
feltétele a Településrendezési Terv módosítása.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Az eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Kérelmezőket terheli.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2017. június 30.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
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148/2016 (X. 19.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási
Bizottsága az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
35/2015.(X.30.) rendelet 42. § (4) bekezdés 2.b) pontja alapján saját hatáskörében
eljárva, valamennyi érintett ingatlantulajdonossal történő megegyezés esetén
hozzájárul az egri 1767/2 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan
telekkiegészítésként történő értékesítéséhez nettó 2.150 Ft/m2 vételár ellenében a
Kérelmező ingatlantulajdonosok részére. Az adásvételi szerződés megkötésének
feltétele a Településrendezési Terv módosítása.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Az eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a Kérelmezőket terheli.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2017. június 30.

3. Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben
hozott döntéseinek a 2016. év III. negyedévben történő végrehajtásáról (VGB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző

Dr. Fejes Szonja jogász, vagyongazdálkodási iroda
A napirendhez tartozó tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

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

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.
Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta a
tájékoztatót.
149/2016 (X. 19.) VGB döntés:

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

4. Előterjesztés a Jedlik Ányos Terv kapcsán elektromos töltőállomás kialakításáról,
GZR-T-Ö-2016. kódszámú pályázat benyújtásáról (VKB, VGB, KGY)
Előterjesztő:

Kovács Cs. Tamás tanácsnok

Előadó:

Tuza Róbert irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Kiss Zoltán
A kormány 2015 évben fogadta el a Jedlik Ányos tervet. Melynek lényege, hogy
Magyarországon minél szélesebben és gyorsabban elterjedjen az elektromos közlekedés.
Ennek a tervnek kapcsán jelent meg egy pályázati lehetőség 2016 augusztusában. Ebben
lehetőség van a 15. 000 főnél nagyobb lakosságú önkormányzatoknak pályázni elektromos
töltőpontok kiépítésére. A kiírásban pontos meghatározásra kerültek, hogy mekkora
települések hány töltőállomásra pályázhatnak. Ez Eger tekinteténem maximum 5 darab. A
pályázatra 1,2 milliárd forintot különített el a kormány. A pályázat 100%-os intenzitású.
Így elméletileg nem kellene hozzá önerő. A töltőpontok kiépítése közbeszerzés köteles
lesz. De egyeztetéseket folytattak a szolgáltatókkal, akik úgy gondolják, hogy a kormány
által meghatározott keretösszegben foglaltakat nem lehet megvalósítani önerő nélkül.
Durván becsülve egy töltőpont kiépítésére a kormány 2,5 millió forintot biztosít. Ehhez
maximum 1 millió forint önerővel megvalósítható 1 -1 ilyen töltőállomás. Normál töltéssel
(22kWh) 8 óra alatt kényelmesen feltöltődik az elektromos autó. Aki ezen a pontokon fog
tölteni 2-3 órás töltéssel akár tovább tud menni a következő pontig.
Az előterjesztésben 5 darab helyszínt javasolnak. Ezeket a töltőpontokat 5 éven keresztül
üzemeltetni kell. Ez azt jelenti, hogy az év 90 – 95%-ban működnie kell.
Kéri az előterjesztésben foglaltak támogatását.
Misz József
Mennyire fejleszthető ez gyorstöltésre? A későbbi fenntartás kit fog majd terhelni?

Kiss Zoltán
A szolgáltató jelen állapot szerint 11 millió forintért tudna hozni 50 kWh-os gyorstöltő
fejet. A gépjárművek nem tudják ezt a gyorstöltést felvenni. A fenntartást költsége
jelenleg bizonytalan, ezért is nem kerül bele az anyagba. Jelenleg az önkormányzatnak
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kell a töltőpontokat üzemeltetnie. Az elektromos gépjárművek töltéséhez szükséges
áramot is az önkormányzat finanszírozza. Mobil applikáció is fogja jelezni, hogy hol van
elektromos töltőállomás. Ebben az alkalmazásban történő regisztráció esetén lehetőség
lesz le is foglalni a töltőállomást. Egy töltőfej üzemeltetése 30 – 50 ezer forint között lesz
havi szinten. Éves szinten ez körülbelül 2 millió forint lenne az áram számla, ha napi egy
órát működnek a töltőfejek. De ennek a pontos összegét elég nehéz megbecsülni.
Magyarországon jelenleg körülbelül 300 darab zöld rendszámos gépjármű van, de ebben
hibrid gépjármű is lehet. Az elektromos töltőállomásokra vonatkozó rendeleteket
módosítani fogják országos szinten. A felé lesz el mozdulás, hogy regisztrálnak a
tulajdonosok az autóikkal és az otthoni áramszámlához fog kapcsolódni az autó töltése.
Ez egyelőre csak fikció, mert még a rendelet nem él.
Szucsik György
Parkolási díjat kell fizetnie?

Kiss Zoltán
Jelenleg nem kell fizetniük. A pályázat is úgy szól, hogy nyilatkoznia kell az
Önkormányzatnak, hogy bevezette-e már vagy be fogja a zöld rendszámos ingyenes
várakozást. Egerben körülbelül a kétszámjegyű nagyságrendet sem érte el a
zöldrendszámú autók száma.
File Sándor
Javaslatot fogalmaz meg. Nagyon jó az irány, támogatni kell ezt a fejlődést. Azt kérné,
hogy egy töltőállomás a déli iparterületen is legyen. Ott vannak a legnagyobb adófizetők,
akik felé ez egy gesztus lenne.

Tóth István
Arra van valamilyen kimutatás, hogy az elkövetkezendő 5 évben mekkora számra ugorhat
az elektromos autók száma a városban? A kialakításra kerülő 5 töltőállomás nagyon a
központra koncentrálódik. Támogatja File Sándor szakértő úr javaslatát. Ezek elvesznek
az adott parkoló helyekből. Pont olyan helyre tervezik, amelyek napközben 100%-os
telítettséggel működnek. Az összes üzemeltetési költség az 5 év alatt 17 millió forint,
ebből az összegből más fontos dolgokra lehetne költeni. Nem biztos, hogy azzal lesznek
környezetbarátok, ha ezt ilyen nagy léptékben valósítják meg. Benzin és gázolaj
értékesítéssel sem foglalkozik az Önkormányzat akkor ezt miért vállalja fel. Akik
elektromos autót vásárolnak valószínűleg piaci alapon is meg tudná vásárolni az energiát.
Ha ezt mégis meglépik, akkor egy mérsékeltebb számban kellene, mert nem biztos benne,
hogy az elkövetkezendő 5 évben az elektromos autó ekkora teret fog hódítani.

Ringert Csaba
Ahogy számolta, ha a fieztő várakozóhelyek helyébe teszik a töltő állomásokat, akkor az
körülbelül 5 millió forint parkolási díj kiesést fog jelenteni. Azt javasolná, hogy ne fizető
várakozóhelyen történjen a kialakítás vagy ne olyan fizető várakozóhelyen, amely
frekventált helyen van. A cél mindenképpen támogatandó, csak a helyét kellene
átgondolni.
Szucsik György
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Németország azt mondja, hogy 2030-ra megszünteti a fosszilis energiával működő
gépjárművek gyártását. Az erre való felkészülést el kell időben kezdeni.

File Sándor
Ne csak autókról beszéljenek, vannak kerékpárok és motorok is. Ebben is érdemes
gondolkozni.
Misz József
Nem csak az Egerben lévő „0 és 10” közötti elektromos autókra kell gondolni. Ez lesz a
jövő, kell gondolni azokra is, akik keresztülmennek az országon. Valahonnan el kell
indulni. Ezért is kérdezte, hogy ez a töltőpont tovább fejleszthető-e.
Orosz Lászlóné
Van arra lehetőség, hogy valamelyik helyszínt lecseréljék a déli iparterültre?

Kiss Zoltán
A növelésre nincs lehetőség, de a változtatásra van. A helyszínek kiválasztása jól
megalapozott döntési folyamat részét képezik. A fizető várakozóhelyek kiesése miatt nem
szabadna a belvárost kihagyni a töltőállomások miatt. A zöldrendszámmal rendelkező
gépjárművek már most is ingyenesen parkolhatnak a városban.
Ha javasolhatna cserére alkalmas területet, akkor az a Bajcsy vagy a Domus parkoló.
Orosz Lászlóné
A bizottság a Bajcsy cserét javasolja. Kérdezi a bizottság tagokat, hogy egyetértenek-e
ezzel?
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta a cserét.
Ringert Csaba
A nagybuszmegállónál a K&H parkoló esetleg nem jöhetne szóba? Az Eszterházy Károly
Egyetem főépülete mellett a sorompó által lezárt területen is el lehetne gondolkodni,
hiszen az egy eleve elzárt parkoló.
Kiss Zoltán
Bárki számára megközelíthető helyre kell tenni a töltőállomásokat. Emiatt nem lehet a
sorompó mögötti területre beilleszteni. A K&H parkolót azért nem tették bele, mert a
nagybuszmegállóba érkezők számára fontos hely.
Véleménye szerint a Domus parkolót kellene kivenni és a Bajcsyt benne hagyni.
Könnyebben megközelíthet és kitáblázható a Bajcsy parkoló, mint a másik. De
természetesen a bizottság dönt a kérdésben.

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

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Jedlik Ányos Terv
kapcsán az elektromos töltőállomások kialakítását, a GZR-T-Ö-2016. kódszámú pályázat
benyújtását. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat, illetve a Támogatási
Szerződés aláírására és benyújtására. A Közgyűlés a kivitelezés megvalósításához
szükséges 5.000.000,- Ft önerőt a 2017. évi Költségvetésből biztosítja.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester

2016. december 31.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
150/2016 (X. 19.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Jedlik Ányos Terv
kapcsán az elektromos töltőállomások kialakítását, a GZR-T-Ö-2016. kódszámú pályázat
benyújtását. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat, illetve a Támogatási
Szerződés aláírására és benyújtására. A Közgyűlés a kivitelezés megvalósításához
szükséges 5.000.000,- Ft önerőt a 2017. évi Költségvetésből biztosítja.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester

2016. december 31.
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5. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák részére pótelőirányzat
biztosításáról (VSZCSB, VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Merczel Éva köznevelési ügyintéző

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Merczel Éva
Az előterjesztésben minden szerepel, az esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Orosz Lászlóné
A pedagógusok bérének alakulásánál az első és a harmadik óvoda között magas a
különbség. Ez miért van?

Merczel Éva
A Benedek Elek Óvodában, ebben az évben jelentős volt a nyugdíjazás. Viszonylag fiatal
pályakezdők kerültek felvételre, valamit voltak olyan álláshelyek, amelyeket nyugdíjas
magas bérével finanszíroztak. Ezért mind három óvoda esetében úgy kalkuláltak, hogy
bizonyos álláshelyeken keletkező megtakarítások is bevonásra kerültek a béremelés
fedezetének biztosítására. Ez most ebben az évben a Benedek Elek Óvodában egy
nagyobb nagyságrendet tett ki. A másik két óvoda tekintetében egy ellentétes folyamat
volt. Idősebb kollégákat vettek fel, vagy úgy mentek el kollégák, hogy a helyükre
magasabb bérűt kellett felvenni. A Szivárvány Óvodánál ez látszik is, itt még további
előirányzatra lesz szükség ahhoz, hogy a nyugdíjazásokkal és az álláshely betöltéssel
kapcsolatos feladatokat az évvégéig az óvoda rendezni tudja.
Tóth István
Mekkora a pedagógus illetmény alap?

Merczel Éva
A pedagógus illetmény alap 101. 500 Ft. Ezt a költségvetési törvény szabályozza minden
évben.

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:
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1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Benedek
Elek Óvoda részére az óvodapedagógusok 2016. szeptember 1.-jével esedékes
béremelkedéséből eredő 1 218 819 Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön
biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra
959 700 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 259 119 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/5/-/-/5 K Pedagógusok 2016.
szeptembertől várható béremelésének tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Ney Ferenc
Óvoda részére az óvodapedagógusok 2016. szeptember 1.-jével esedékes
béremelkedéséből eredő 1 960 245 Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön
biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra
1 543 500 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 416 745 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/5/-/-/5 K Pedagógusok 2016.
szeptembertől várható béremelésének tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Szivárvány
Óvoda részére az óvodapedagógusok 2016. szeptember 1.-jével esedékes
béremelkedéséből eredő 2 299 335 Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön
biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra
1 810 500 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 488 835 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/5/-/-/5 K Pedagógusok 2016.
szeptembertől várható béremelésének tartaléka címszámról 2 067 936 Ft és a V/12//-/5 K Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámról 231 399 Ft.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
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Határidő:

Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Szivárvány
Óvoda részére 2 fő dajka és 2 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonulásából, továbbá 6 fő
részére jubileumi jutalom kifizetéséből eredő 2 304 859 Ft többletkiadása
pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az
alábbiak szerint: személyi juttatásra 1 814 850 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adóként 490 009 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/12/-/-/5 K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Ney Ferenc
Óvoda részére 1 fő óvodapedagógus jubileumi jutalmának kifizetéséből és további 1 fő
megbízásából eredő 390 600 Ft többletkiadása pótelőirányzatként kerüljön biztosításra
az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 307 559 Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 83 041 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/12/-/-/5 K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Ney Ferenc
Óvodában 1 fő 2017.05.31. napjáig történő megbízása miatt 889 000 Ft biztosítását az
intézmény 2017. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 700 000 Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 189 000 Ft.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
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Határidő:

Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2017. február 28.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
151/2016 (X. 19.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Benedek
Elek Óvoda részére az óvodapedagógusok 2016. szeptember 1.-jével esedékes
béremelkedéséből eredő 1 218 819 Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön
biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra
959 700 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 259 119 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/5/-/-/5 K Pedagógusok 2016.
szeptembertől várható béremelésének tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Ney Ferenc
Óvoda részére az óvodapedagógusok 2016. szeptember 1.-jével esedékes
béremelkedéséből eredő 1 960 245 Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön
biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra
1 543 500 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 416 745 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/5/-/-/5 K Pedagógusok 2016.
szeptembertől várható béremelésének tartaléka címszám
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
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Határidő:

Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Szivárvány
Óvoda részére az óvodapedagógusok 2016. szeptember 1.-jével esedékes
béremelkedéséből eredő 2 299 335 Ft többletkiadás pótelőirányzatként kerüljön
biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra
1 810 500 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 488 835 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/5/-/-/5 K Pedagógusok 2016.
szeptembertől várható béremelésének tartaléka címszámról 2 067 936 Ft és a V/12//-/5 K Önkormányzati feladatellátás tartaléka címszámról 231 399 Ft.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Szivárvány
Óvoda részére 2 fő dajka és 2 fő óvodapedagógus nyugdíjba vonulásából, továbbá 6 fő
részére jubileumi jutalom kifizetéséből eredő 2 304 859 Ft többletkiadása
pótelőirányzatként kerüljön biztosításra az intézmény 2016. évi költségvetésébe az
alábbiak szerint: személyi juttatásra 1 814 850 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adóként 490 009 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/12/-/-/5 K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

5.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Ney Ferenc
Óvoda részére 1 fő óvodapedagógus jubileumi jutalmának kifizetéséből és további 1 fő
megbízásából eredő 390 600 Ft többletkiadása pótelőirányzatként kerüljön biztosításra
az intézmény 2016. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 307 559 Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 83 041 Ft

Fedezete: az Önkormányzat 2016. évi költségvetése V/12/-/-/5 K Önkormányzati
feladatellátás tartaléka címszám
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Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2016. október 31.

6.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Ney Ferenc
Óvodában 1 fő 2017.05.31. napjáig történő megbízása miatt 889 000 Ft biztosítását az
intézmény 2017. évi költségvetésébe az alábbiak szerint: személyi juttatásra 700 000 Ft,
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóként 189 000 Ft.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna
Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2017. február 28.

6. Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak
módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, VIB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az egyes számú határozati javaslatban szerepel, hogy „Az előirányzat módosításhoz az
Egri Kistérség Többcélú Társulása, mint az ingatlan tulajdonosa hozzájárulása
szükséges.”. Az ingatlan nagyon rossz állapotban van. Mivel az ingatlant az önkormányzat
használja szociális célokra, elképzelhető hogy a jövőben az önkormányzat tulajdonába
kerül az ingatlan. De addig is beavatkozásokat kell tenni az ingatlan megóvása érdekében.
Ez az intézmény működésének az érdeke is.
Tóth István
A Dobó István Vármúzeum esetében 40 – 70 millió forintokat tesznek át egyik oldalról a
másikra. A költségvetés készítésekor ennyire nem lehet tudni, hogy hogyan fognak
alakulni a bevételek és kiadások? A régészeti kiadások mi alapján lettek meghatározva?
Azt látja, hogy a költségvetés készítésekor nem látják, hogy milyen összegekkel lehet
számolni, tervezni.
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Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Év elején a lehető legpontosabban megpróbálják megtervezni a költségvetést a
rendelkezésre álló adatok alapján. A régészeti tevékenység kifejezetten egy olyan feladat
ahol azokat tudják tervezni év elején, amelyeket már, látnak, hogy lesz régészeti
tevékenység, amelyeket el kell látni év közben. Azon kívül terveznek rá pluszt, ha
évközben jönnek feladatok, amiket el kell látni akkor azok plusz feladatként, jelentkeznek
évközben. Ezt januárban a költségvetés tervezésekor nem látják.
A látogatószám is jelentősen növekedett a Vármúzeumnál. Az, hogy ilyen jól alakult a
június, július hónapok járultak hozzá. Nagy pályázat után, mint az ÉMOP is volt, nem
lehet olyan pontosan tervezni. Viszont a kiadási oldalon azért van szükség
átcsoportosításra, mert a dologi kiadásoknál meg kellett előlegezni a kiadásokat, amelyek
a régészeti munkákhoz kapcsolódik, bevétele meg majd csak később fog realizálódni. A
fedezetét biztosítani kell a munkáknak, ezért van ideiglenes átcsoportosítva, de ezt
szeretnék majd vissza is csoportosítani. A többletbevételek mindig kiadásokkal
keletkeznek. A kettőt mindenképpen együtt kell nézni. Fontos, hogy az állami támogatás
is beszámításra és elköltésre kerüljön.
Tóth István
Pontos és jó információk jönnek a Vármúzeumból, hogy ezeket pontosan és jól lehessen
tervezni?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Pontos és részletes anyagokat kérnek az intézményektől a tervezési fázisban. Az ÉMOP
pályázat után ez egy bevezető év volt. Véleménye szerint az elkövetkezendő években
fogja a plusz látógatólétszámot generálni.

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 elfogadja, hogy a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám. 7. alcímszám)
történjen meg a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 2.500.000 Ft-os
emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével. Az
előirányzat módosításhoz az Egri Kistérség Többcélú Társulása, mint az ingatlan
tulajdonosa hozzájárulása szükséges.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

Gazdasági
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2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Dobó István
Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám) - dologi kiadások kifizetése miatt – az
intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának 42.653.099 Ft-os,
valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 76.359.480 Ft-os emelését,
az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának 16 Ft-os, a beruházási
kiadások kiemelt előirányzatának 25.000.000 Ft-os, és a felújítási kiadások
kiemelt előirányzatának 8.706.365 Ft-os egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. október 27.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám) a személyi juttatások
kiemelt előirányzatának 1.070.875 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 289.136 Ft-os
emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” kiemelt
előirányzatának 1.163.320 Ft-os, és az V. fejezet 10/5/K „További végzettség
miatti illetménynövelés tartaléka” kiemelt előirányzatának 196.691 Ft-os
egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Határidő: 2016. október 27.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 1. melléklet I. 1. b) pontjában előírt létszámfeltételek
teljesítéséhez a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság létszámkeretét 2016.
november 1-től 6 fő szakmai létszámmal megemeli.
Ebből 3 fő a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete (II. Ágazatspecifikus
munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen) 1. pontja szerinti
egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakör, 3 fő pedig a 2. a) pontja
szerinti asszisztens munkakör.
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Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

Gazdasági

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Harlekin
Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám) a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 2.000.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatának 540.000 Ft-os, valamint az „Önkormányzati feladatellátás
tartaléka” 1.617.000 Ft-os csökkentését a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának egyidejű 3.040. 000 Ft-os, felhalmozási és tőkejellegű bevétel
2.000.000 Ft-os, valamint a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának
3.117.000 Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Határidő: 2016. október 27.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
152/2016 (X. 19.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám. 7. alcímszám)
történjen meg a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 2.500.000 Ft-os
emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével. Az
előirányzat módosításhoz az Egri Kistérség Többcélú Társulása, mint az ingatlan
tulajdonosa hozzájárulása szükséges.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

Gazdasági
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2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Dobó István
Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám) - dologi kiadások kifizetése miatt – az
intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának 42.653.099 Ft-os,
valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 76.359.480 Ft-os emelését,
az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának 16 Ft-os, a beruházási
kiadások kiemelt előirányzatának 25.000.000 Ft-os, és a felújítási kiadások
kiemelt előirányzatának 8.706.365 Ft-os egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. október 27.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám) a személyi juttatások
kiemelt előirányzatának 1.070.875 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 289.136 Ft-os
emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” kiemelt
előirányzatának 1.163.320 Ft-os, és az V. fejezet 10/5/K „További végzettség
miatti illetménynövelés tartaléka” kiemelt előirányzatának 196.691 Ft-os
egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Határidő: 2016. október 27.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 1. melléklet I. 1. b) pontjában előírt létszámfeltételek
teljesítéséhez a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság létszámkeretét 2016.
november 1-től 6 fő szakmai létszámmal megemeli.
Ebből 3 fő a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete (II. Ágazatspecifikus
munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen) 1. pontja szerinti
egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakör, 3 fő pedig a 2. a) pontja
szerinti asszisztens munkakör.
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Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

Gazdasági

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Harlekin
Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám) a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 2.000.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatának 540.000 Ft-os, valamint az „Önkormányzati feladatellátás
tartaléka” 1.617.000 Ft-os csökkentését a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának egyidejű 3.040. 000 Ft-os, felhalmozási és tőkejellegű bevétel
2.000.000 Ft-os, valamint a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának
3.117.000 Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Határidő: 2016. október 27.

Sürgősségi Előterjesztés az MLSZ országos pályaépítési programjához kapcsolódó
1.
122/2016. (III. 31.) közgyűlési határozat módosítására (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Előadó:

Martonné Adler Ildikó alpolgármester

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Martonné Adler Ildikó
Egy pályázat kertében lehetőséget kaptak egy nagy műfüves foci pályaépítésre. Kérte a
módosítását a Stadion felújítása kapcsán, hogy ezt a lehetőségéget helyezzék át a center
pályára. Közben ismét lett egy nyertes pályázatuk a Felsővárosi nagyműfüves pálya
megépítésére. Ez akkor valósulhat meg, ha megtalálják azt a céget, aki a TAO forrást
biztosítja. A Stadion felújítása kapcsán különböző pótmunkák elvégzése vált szükségessé,
annak érdekében, hogy a center pályát az MLSZ szabályzat szerint hitelesíteni tudják. Azt
kéri, hogy a tartalékba helyezett 20 millió forintot használják fel a Stadion kiegészítő
munkálatai elvégzéséhez.

Tóth István
Részéről túl sok a sportpálya, de támogatja és bízik benne, hogy megvalósul. Valamint,
azt is szeretné elmondani, hogy minden tisztelete Alpolgármester asszonynak, hogy
mindig részt vesz a bizottsági üléseken és összefoglalja az általa előterjesztett ügyeket. ezt
más is tehetné így, hiszen itt a véleményüket fogalmazzák meg.
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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(egyszerű többség):

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 122/2016. (III. 31.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja: az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó, a
Felsővárosi Sporttelepen (1307/97 hrsz.) megvalósítandó nagyméretű 111 x 72 m műfüves
labdarúgó pálya megépítésére benyújtja a pályázatát, melyek bruttó bekerülési
összköltsége 149,5 MFt.
A 30 % önerőt, 44 850 000 Ft-ot a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a pályaépítés, sikeres pályázat esetén is csak abban az
esetben valósul meg, amennyiben a szükséges TAO forrást (104 650 000 forintot) a
beruházást támogató cég az MLSZ rendelkezésére bocsátja.

Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Rátkai Attila
Főépítészi Iroda vezetője
2016. október 31.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
153/2016 (X. 19.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 122/2016. (III. 31.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja: az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó, a
Felsővárosi Sporttelepen (1307/97 hrsz.) megvalósítandó nagyméretű 111 x 72 m műfüves
labdarúgó pálya megépítésére benyújtja a pályázatát, melyek bruttó bekerülési
összköltsége 149,5 MFt.
A 30 % önerőt, 44 850 000 Ft-ot a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
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A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a pályaépítés, sikeres pályázat esetén is csak abban az
esetben valósul meg, amennyiben a szükséges TAO forrást (104 650 000 forintot) a
beruházást támogató cég az MLSZ rendelkezésére bocsátja.

Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Rátkai Attila
Főépítészi Iroda vezetője
2016. október 31.

Sürgősségi Előterjesztés a 2017.-2018. évekre vonatkozó vagyon-, felelősség- és
2.
utasbiztosítás fedezetéről (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 az előterjesztésben foglaltakat.

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 a 2017. 01. 01. – 2018. 12. 31. közötti
időszakra vonatkozó vagyon-, felelősség-, és utasbiztosítási szerződés fedezetére a 2017. és
2018. évi költségvetésekben évenként 6,5 millió Ft összegű kötelezettséget vállal.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

23

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
154/2016 (X. 19.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2017. 01. 01. – 2018. 12. 31. közötti
időszakra vonatkozó vagyon-, felelősség-, és utasbiztosítási szerződés fedezetére a 2017. és
2018. évi költségvetésekben évenként 6,5 millió Ft összegű kötelezettséget vállal.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

k.m.f
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