Ikt.sz.: 2228-1/2018

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városimázs Bizottság 2018. január 15-én az Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Eger, Dobó tér 2. sz. Városháza, II.
tárgyaló) megtartott n y í l t üléséről.
Jelen vannak
Bizottság részéről:

Kovács-Csatlós Tamás, képviselő tag
Bognár Ignác, képviselő tag
Szabó Attila, szakértő
dr. Várhelyi Tamás, szakértő

Hivatal részéről:

dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
Tamasi Antalné, csoportvezető
Dudás Gabriella, kulturális ügyintéző
Gál István, kulturális referens
Solymosné Füstös Zsuzsanna, kontroller
Mirkóczki Zita, képviselő

Meghívott:

Baráth Zoltán, ügyvezető, Babszem Jankó Gyermekszínház
Közhasznú Kulturális Egyesület
Tatár Gabriella, elnök, Pinceszínház Eger Művészeti
Közhasznú Egyesület
Gonda László, elnök, Egri Zenészek Egyesülete
Tőzsér Istvánné, igazgató, Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Ivett

Kovács-Csatlós Tamás
Köszönti a megjelenteket. Gál Tibor tanácsnok korábban jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen, felkérte Kovács-Csatlós Tamás képviselőt, hogy távollétében vezesse le
a bizottsági ülést. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, tagjai közül
3 fő van jelen, dr. Várhelyi Tamás később érkezik. Megkérdezi, hogy megkapta-e
mindenki időben az anyagokat, van-e valakinek észrevétele, egyéb módosító javaslata.
A bizottság ideiglenes elnöke kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
1. Előterjesztés közművelődési megállapodások megkötéséről
Előterjesztő: Martonné Adler Ildikó, alpolgármester
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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dr. Palotai Zsuzsanna
Az egyesületek között van olyan is, akikkel közszolgáltatási szerződésük volt korábban.
Módosult a Kulturális Törvénynek az a része, ami a közművelődési tevékenységet
szabályozza. Ezt a megállapodást a szervezetek fel tudják használni pályázatokhoz is,
mert van olyan eset, hogy egy pályázatnak a feltétele egy ilyen szerződés megléte. Az
egyesületek nagy része ismert a városon belül.
Bognár Ignác
Valóban ismertek, hármat ismer is belőle, a negyedik szervezet, az Egri Kulturális
Egyesület nem ismerős neki. Kik ők, mióta működnek, mit csinálnak? Ha ezeket tudja,
akkor javasolja, hogy egy évre kössenek szerződést. Ismeri valaki őket? A képviselője
jelenléte nélkül nem tartja megbízhatónak őket.
Mirkóczki Zita
Ha van velük kötve közszolgáltatási szerződés, miért van szükség még egy
közművelődési megállapodásra is? Közművelődési feladatokat fog ellátni ezek után?
dr. Palotai Zsuzsanna
A kultúra területén létezik a Közgyűjtemény, mint pl. a Múzeum, Levéltár, léteznek az
előadóművészeti szervezetek és léteznek a közművelődési szervezetek. Maga a Törvény
is, pl. a Múzeumnál is engedi a közművelődési tevékenységet, ilyen lehet például a
kiállítás szervezés is. Azok a szervezetek, akik alaptevékenységét tekintve
előadóművészeti szervezetek, azok közművelődési tevékenységet eddig is végeztek.
Mirkóczki Zita
Milyen konkrét közművelődési tevékenységet végeztek?
Tatár Gabriella
Táboroztatás például, ezt évek óta csinálják. Pályázatoknál feltétel, hogy rendelkezzenek
egy ilyen megállapodással-szerződéssel, csak akkor indulhatnak bizonyos pályázatokon.
Most belekerült a feltételek közé, hogy érvényes közművelődési szerződéssel
rendelkezzenek a szervezetek, ők azért kérik ezt, hogy ne zárják ki őket emiatt a
pályázatokból.
Mirkóczki Zita
Úgy érzi, hogy ezek szerint akkor bármelyik civil szervezettel lehetne kötni
közművelődési szerződést? Szerinte a civil szervezetek nagy része végez olyan
tevékenységet, mint amiket felsorol az előterjesztésben az Egri Kulturális Egyesület.
Tehát a Közművelődési Törvény ezt megengedi?
dr. Palotai Zsuzsanna
Egyrészt megengedi, másrészt fel is sorolja, hogy mik a közművelődési tevékenységek.
Aki azok közül bármit is végez, akár egyet, kettőt vagy akár hetet is, már köthető
megállapodás.
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Mirkóczki Zita
Tehát nem úgy kötnek megállapodást, hogy ha valamilyen tevékenységet nem végez a
város, mert nincs rá módja vagy lehetősége, de azt egy civil szervezet viszont végzi, akkor
kötnek vele megállapodást. De ha a Törvény lehetővé teszi, hogy bármelyik civil
szervezettel köthető ilyen megállapodás, akkor bárki benyújthatja erre az igényét?
Szabó Attila
Nem, az nem köthet, aki nem folytat ilyen tevékenységet.
Mirkóczki Zita
De valami kitételnek biztos kell lennie, ami alapján kiszűrik, hogy ki köthet és ki nem.
Bognár Ignác
Az Ugar Egyesület tavaly pl. nem köthetett.
Mirkóczki Zita
Akkor ez Egri Kulturális Egyesület például miket csinál? Soroljuk fel, mik ezek a
tevékenységek. Bognár Ignác képviselő Úr nem kapott rá választ. Sajnálja, hogy a
meghívott vendég, az említett egyesület képviselője nem tudott részt venni az ülésen.
dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, hogy sajnos az Egri Kulturális Egyesület képviselője nem tud részt venni a
bizottsági ülésen, egyéb elfoglaltságai miatt.
Kovács-Csatlós Tamás
Azzal a javaslattal él, hogy a működési támogatásokra való pályázatok határideje a
napokban jár le. Mivel ezeknek feltétele egy Törvényi előírás, miszerint szükség van egy
közművelődési szerződésre a várossal, emiatt ne érje őket hátrány, hogy ezt a javaslatot
a bizottság nem fogadja el.
Bognár Ignác
Javasolja, hogy ennél az egy szervezetnél ne 3 évre kössék a szerződést, hanem csak egy
évre.
Kovács-Csatlós Tamás
Úgy véli, hogy ez a szerződés semmiféle kötelezettséget nem ró az Önkormányzat
részére. Úgy véli a Közgyűlésen lehetőség lesz arra, hogy az említett Egyesületek
bemutatkozzanak, így véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha módosítás lenne az
előterjesztésben. További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait
szavazzanak a módosított döntési javaslatról, miszerint az Egri Kulturális Egyesülettel
egy évre kössenek együttműködési megállapodást.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását.
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2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 2. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja az Egri Kulturális Egyesülettel 2018. január 1-től, 2018.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési megállapodás megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a módosítást
az előterjesztéshez.
dr. Palotai Zsuzsanna
Megjegyezte, hogy ez Bizottsági véleményként lesz feltüntetve majd az előterjesztésben.
Kovács-Csatlós Tamás
Kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását.
Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 1. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja a Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális
Egyesülettel 2018. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szóló
közművelődési megállapodás megkötését, felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 3. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesülettel
2018. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési
megállapodás megkötését, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
4

4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 4. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja az Egri Zenészek Egyesületével 2018. január 1-től, 2020.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési megállapodás megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
1/2018. (I. 15.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 1. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja a Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális
Egyesülettel 2018. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szóló
közművelődési megállapodás megkötését, felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 2. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja az Egri Kulturális Egyesülettel 2018. január 1-től, 2018.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési megállapodás megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 3. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesülettel
2018. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési
megállapodás megkötését, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
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Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 4. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja az Egri Zenészek Egyesületével 2018. január 1-től, 2020.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési megállapodás megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.

2. Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: dr. Kovács Luca, jegyző
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
dr. Palotai Zsuzsanna
Új kormányzati funkciókat kellett az intézmény feladatai közé beemelni. Ez a két
funkció pályázatokhoz szükséges. Az Alapító okiratok tartalmát és formáját a Magyar
Államkincstár szabja meg és a honlapjára felteszi az aktuális kívánatos formát. Ha
alakítanak az Alapító okiraton, akkor ezt a formát figyelembe véve alkalmazzák, hogy
megfeleljenek a Magyar Államkincstár feltételeinek.
Kovács-Csatlós Tamás
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger Megyei
Jogú Város Polgármesterét, hogy aláírja a módosító okiratot a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
Felelős:

Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
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Határidő:

2018. február 28.

A döntés végrehajtásának határideje: 2018. február 28.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
2/2018. (I. 15.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger Megyei
Jogú Város Polgármesterét, hogy aláírja a módosító okiratot a határozat melléklete
szerinti tartalommal.
Felelős:

Határidő:

Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda
2018. február 28.

A döntés végrehajtásának határideje: 2018. február 28.

3. Előterjesztés az önkormányzati intézmények
előirányzatainak módosítására
Előterjesztő: Habis László, polgármester
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

és

az

önkormányzat

Tamasi Antalné
A novemberi Közgyűlésen a Gárdonyi Géza Színháznak úgy látszott, hogy nem fog
teljesülni az intézményi bevétele, ezért 13 millió forintot kapott költségvetési
támogatásként és csökkentették az intézmény bevételi előirányzatát. Év végéig
szerencsére úgy alakult, hogy tudta teljesíteni a bevételét, így vissza tudta utalni ezt az
összeget, így most visszaigazítják az előirányzatot, hogy megegyező legyen az eredeti
előirányzattal.
Kovács-Csatlós Tamás
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
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Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza
Színháznál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) a működési
bevételek 13.000.000 Ft-tal történő emelését a költségvetési támogatás egyidejű
csökkentésével.
Az
összeg
visszapótlásra
kerül
az
V/12/5/K
Tartalékok/Önkormányzati feladatellátás tartalékra.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2018. január 25.
A döntés végrehajtásának határideje: 2018. január 31.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
3/2018. (I. 15.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza
Színháznál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) a működési
bevételek 13.000.000 Ft-tal történő emelését a költségvetési támogatás egyidejű
csökkentésével.
Az
összeg
visszapótlásra
kerül
az
V/12/5/K
Tartalékok/Önkormányzati feladatellátás tartalékra.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2018. január 25.
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A döntés végrehajtásának határideje: 2018. január 31.
4. Tájékoztató a 2017. évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvényekről
Előterjesztő: Rázsi Botond, alpolgármester
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
dr. Palotai Zsuzsanna
Ezen a címszámon tíz támogatott eseményt tartottak nyilván, mind a tizen megkapták
a támogatást és határidőre el is számoltak vele. Voltak bevételes és ingyenes
rendezvények is. A Kaláka Fesztiválnál az eladott jegyekhez azért nincs adat, mert elég
speciális jegy / bérlet konstrukciójuk van és azt nem egyszerű nyomon követni.
Hasonlóképp van a FesztEger is. Eladott jegyek szempontjából vannak napi jegyek,
három napos jegyek is.
Mirkóczki Zita
Agria Nyári Játékok honlapján kereste volna, hogy milyen árban voltak a jegyek az Egri
Csillagokra, de nem találta. Elmondta, hogy visszaosztotta az összeget és voltak kisebb
eltérések.
Solymosné Füstös Zsuzsanna
4900 forint volt.
Szabó Attila
Elmondta, hogy az eltérések abból is adódhatnak, hogy vannak egyéb járadékok, amiket
ki kell fizetni. (pl. Artisjus és a jegy ÁFA)
dr. Palotai Zsuzsanna
Az Eger város kártyával is kaptak kedvezményt a jegyek árából.
Mirkóczki Zita
A FesztEgernél a bérletek esetében hogy számoltak? Megháromszorozták a napi jegyet
hozzá?
dr. Palotai Zsuzsanna
Ezt így konkrétan nem tudják megmondani.
Bognár Ignác
A FesztEger kapcsán az összkiadás listáját meg lehet kapni? Úgy véli, hogy nagyon nagy
a látogatottság, ehhez képest veszteséges. Ez hogy lehet?
dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, hogy ez volt az első olyan év, hogy veszteséges volt, feltételezhetően a rossz
időjárási körülmények miatt. Elmondta, hogy a lista ott van nála és Dudás Gabriella
kulturális ügyintézőnél, aki el is ment lemásolni majd odaadta képviselő úrnak ezt a
dokumentumot.
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Szabó Attila
Hozzátette, hogy az eső sajnos el tudja rontani a kinti programokat.
Kovács-Csatlós Tamás
Jelezte, hogy dr. Várhelyi Tamás megérkezett. További kérdés, hozzászólás nem lévén
kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város 2017. évi idegenforgalmi
jelentőségű kulturális rendezvényekről szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
4/2018. (I. 15.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város 2017. évi idegenforgalmi
jelentőségű kulturális rendezvényekről szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
5. Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város 2017. évi testvérvárosi és nemzetközi
eseményeiről
Előterjesztő: Habis László, polgármester
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
dr. Palotai Zsuzsanna
Ezek az események jelentős részben az iroda szervezésében valósultak meg. Tavaly a
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó kolléganő táppénzen volt, de szerencsére ez a
kapcsolatok szempontjából nem látszódott.
Bognár Ignác
Törökországi testvérkapcsolatokkal mi a helyzet? Javasolja, hogy ezt a vonalat erősíteni
kellene.
dr. Palotai Zsuzsanna
Çekmeköy egy isztambul tartományi kisváros (mint Rákospalota) kezdeményezett még
korábban.
Kovács-Csatlós Tamás
Az eger.hu-n jó lenne, ha lenne egy külön fül a testvérvárosokról.
dr. Várhelyi Tamás
Egy török testvérváros jó lenne Egernek, egyetért a bővítéssel.
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Kovács-Csatlós Tamás
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntés, vélemény:
A Városimázs Bizottság támogatja a 2017. évi testvérvárosi és nemzetközi eseményekről
szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
5/2018. (I. 15.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság támogatja a 2017. évi testvérvárosi és nemzetközi eseményekről
szóló tájékoztató Közgyűlés elé terjesztését.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén, megköszönte mindenkinek a részvételt és az
ülést berekeszti.

K.m.f.

………………………………………
Gál Tibor
Városimázs Bizottság
elnök

………………………………………
Kovács-Csatlós Tamás
Városimázs Bizottság
tag
…………………………………….
Kovács Ivett
jegyzőkönyvvezető

Napirenden túli hozzászólások
Szabó Attila
Két dologgal kapcsolatban lenne hozzáfűzni valója. Az egri Advent rendezvénysorozat,
ami a Polgármesteri Hivatal fenntartásában működő szervezet által lett megszervezve,
utolsó napján egy Opitz Barbi nevű hölgy play backelte végig a koncertet, holott erről
Közgyűlési határozat van, miszerint Egerben nem lehet ilyen koncertet csinálni. Úgy
véli, zenész részről, a playback-es fellépés a legnagyobb csalás, amit el lehet követni.
Hasonló példa, ha Kocsis Zoltán, ha még élne, kimenne a Művészetek Palotájába,
meghajolna, és zenekar nélkül elkezdene vezényelni és szólna a zene. Úgy véli, nem lehet
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erre kifogás, hogy sokan voltak. Radics Gigi koncerten is sokan voltak és annak ellenére,
hogy ő is egy playback bajnok, mégis meg tudta oldani zenekarral a fellépést. Opitz
Barbinak is illett volna. Kifejezetten rosszul esik neki, mondja ezt azoknak a
zenészeknek a nevében is, akik nem kevés évet tesznek bele abba, hogy élőben, minőségi
fellépést nyújtsanak. A másik hozzászólása a tavalyi EKMK vezetői választással
kapcsolatosan lenne, a pályázatban meglepődve olvasta, hogy 18 közművelődési
szakember dolgozott az EKMK-ban, a MÜPA-ban 10 ilyen szakember van, akik
nemzetközi koncerteket szerveznek, illetve Megyei Jogú Városokban, általánosságban 34 fővel csinálják a hasonló feladatokat. Meglepődve látta, hogy nemrég kikerült az Egri
Kulturális és Művészeti Központ oldalára egy felhívás, miszerint közművelődési
szakembert keresnek.
Mirkóczki Zita
Szerinte nyugdíjba vonulnak a munkatársak, azért kereshetnek új embert.
Szabó Attila
Az lehetséges, nem tudja, hogy mennyien távoztak. Elmondta, hogy ő szervezte a Csík
zenekar fellépését pár éve, tehát tudja milyen megszervezni évi x koncertet, véleménye
szerint nem egy olyan nagy feladat, hogy kevesebb ember ne bírjon el ezekkel. Jó lenne,
ha Igazgató nővel tudnának erről beszélni, elmondaná, hogy konkrétan hányan
foglalkoznak közművelődéssel. Szegeden tudomása szerint négyen vannak, akik
programszervezéssel foglalkoznak, hozzájuk tartozik a mozi, az összes nagy előadó
terem heti több koncerttel, ők csinálják a Szegedi Ifjúsági Napokat, ami olyan kaliberű,
mint itt a FesztEger.
dr. Palotai Zsuzsanna
Az intézményi költségvetési tárgyalások nagy részén már túl vannak, a bekért
anyagokban is találkoztak azzal, hogy üres állások vannak betöltetlenül, illetve Igazgató
Asszony további megüresedett állásokat is elővezetett, de van olyan, amire már kiírta a
pályázatokat. A költségvetési tárgyaláson megegyeztek álláshely zárolásokban, erre most
pontos számot nem tud mondani, talán kettő ilyen van, az a kettő, amire még nem írt ki
pályázatot. Igazgató Asszonytól kérni kell egy szakmai tájékoztatást, az ő
elképzeléseiről.
Kovács-Csatlós Tamás
Köszöni Irodavezető Asszonynak a javaslatot, úgy véli ez teljesen elfogadható megoldás.
Szabó Attila
Egyetért ezzel.
Kovács-Csatlós Tamás
Bízik benne, hogy „új seprű jól seper” alapon, az Igazgató Asszony új szemlélete lassan
beköltözik az EKMK falai közé. Az élő fellépéssel kapcsolatban hozzátette, hogy újfent
feljött a probléma, hogy az Önkormányzatnak vannak nagyon jó saját rendeleteik, de
gondolt okoz a meg és a betartás kérdése. Más téma kapcsán is feljött már az elmúlt
időszakban. Látszik, hogy a kulturális szórakozás mindenkinek mást jelent, itt látszik,
hogy egy rendezvényszervező feladata mennyire nehéz, hogy mindenkinek megfeleljen.
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Szabó Attila
Nem mérlegelés kérdése, ha van érvényes Közgyűlési határozat. Ez hasonló, mint a
pizzéria esetében, ahol meg lett határozva, hogy el kell bontani, mégis még ott van a
„kutyaól”, pedig szeptemberben el kellett volna bontania. Ez rendszeresen nem csak a
Városképi és Környezetvédelmi Bizottságra, hanem a Városimázs Bizottságra is
beérkezik a dolog.
Kovács-Csatlós Tamás
Amit Szabó Attila szakértő elmondott, azzal kapcsolatban utalt korábban is, hogy
nagyon jó rendeletek vannak, de sajnos a betartással problémák vannak. Attól tart, hogy
nincs foganatja a dolgoknak. A pizzéria esetében egy téli kitelepülésről volt szó, amit 180
napra kapott meg és nem bontott le a nyári időszakra sem, de most már nem kell
elbontania, mivel az engedélye a téli időszakra szól, így most újabb 180 napra lehet ott a
kitelepülése. Hivatkozott a két szomszédos épület felújítására, így kapott egy speciális
engedélyt.
Mirkóczki Zita
Decemberben elhunyt Nagy Ernő festőművész, Eger Díszpolgára, múlt héten pénteken
volt a temetése és Eger város vezetőségéből senki nem vett részt rajta. Nem tudja mi a
szokás, ezt valamilyen módon pótolni kellene. A Bartakovics Béla Közösségi Ház
kiköltözése kapcsán, sikerült-e mindenkit elhelyezni? Mert azt hallotta, hogy a Csillag
Tánc csoportnak nincs helye még. Ez lehetséges?
dr. Palotai Zsuzsanna
Egy biztos, voltak akik jelezték, hogy nincs belső megoldás. Arról nincs információja,
hogy a belső szűkítés miatt kinek nincs úgy helye. Fájó pontként érzi, hogy a
szimfónikusokat nem tudják úgy elhelyezni, ahogy szeretnék. A bérleti díj nagyon magas
lenne. Próbatermet egy héten kétszer és két kisebb helységet szeretnének, a hangszerek
tárolására.
Mirkóczki Zita
A 3. iskola nem jöhet szóba? Nem lehetne rendbetenni?
dr. Palotai Zsuzsanna
Tudomása szerint, a fűtőrendszer felújítása nagyon magas összeg lenne.
Kényszermegoldás lenne a volt honvédségi épület ebédlője, nem tudja hol áll ez a dolog
most.

Kovács-Csatlós Tamás
Ez a bezárás rávilágít arra, hogy mennyire szükség lenne egy olyan nagy teremre, ami
helyet adhatna ezeknek.
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