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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala III. sz. tanácskozó termében
2007. december 10.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról.

Jelen vannak:

Nagy István
Orosz Lászlóné
Jékli Sándor
Kiss Barnabás
Dr. Gál János
Dr. Holló István
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Nagy Róber
Dr. Barta Viktor
Szőkéné Komenczi Anikó
Kovács László
Dr. Bánhidy Péter
Dr. Szilvási Dénes
Kis-Tóth Roland
Tóthné Gyöngy Andrea

a bizottság elnöke
képviselő tag
képviselő tag
szakértő (külső tag)
könyvvizsgáló
meghívott (EVAT Zrt.)
irodavezető
irodavezető
irodavezető
irodavezető
alsófokú ügyintéző
jogász
jogász
területfejlesztési ügyintéző
jegyzőkönyvvezető

Nagy István
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelent meg, a
bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.

1. Előterjesztés az egri 2881/1 és 2881/4 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról és az
ingatlanok hasznosítására vonatkozó gazdasági társaság alapításáról
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Nagy Róbert, irodavezető
Meghívott:
Dr. Barta Viktor, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

97/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az egri 2881/1 és 2881/4 hrsz-ú
ingatlanok megvásárlásáról és az ingatlanok hasznosítására vonatkozó gazdasági társaság
alapításáról szóló előterjesztést és támogatta a Közgyűlés elé történő terjesztését.

2. Előterjesztés Geotermikus energia hasznosítására kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról (KGB, PB, UKB, JÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Barta Viktor, irodavezető
Előadó:
Dr. Barta Viktor, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 1 nem
szavazattal, 3 tartózkodás mellett hozta meg az alábbi döntését:

98/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
A bizottság megtárgyalta a Geotermikus energia hasznosítására kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és nem támogatta a Közgyűlés elé történő
terjesztést.

3. Előterjesztés felhalmozott önkormányzati hátralékok törlésére (KGB, PB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Előadó:
Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet, EVAT Zrt. igazgatója
Meghívott:
Dr. Holló István, gazdasági divízióvezető, EVAT Zrt.

Nagy István
Elfogadja az 1. sz. mellékletben feltüntetett bérlők hátralékának leírását, amely mindösszesen
2.100.148.- Ft. A hátralékokat „0”-ás számlaosztályban a tulajdonos továbbra is nyilvántartja,
és ha lehetősége van rá kezdeményezni kell annak behajtását.
Elfogadja a 2. sz. mellékletben feltüntetett elhunyt bérlők hátralékának mindösszesen
2.839.385.- Ft törlését a nyilvántartásból.
Megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

99/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
A Bizottság megtárgyalta a felhalmozott önkormányzati hátralékok törléséről szóló
előterjesztést és támogatta a Közgyűlés elé történő terjesztést.

4. Tájékoztató a 2007. október havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításról (KGB, PB, KGY)
Előterjesztő:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

100/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés

A bizottság megtárgyalta a 2007. október havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításról szóló tájékoztatót és támogatta annak Közgyűlés elé
történő terjesztését.

5. Előterjesztés az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására (PB, KGB,
OB, KGY)
Előterjesztő:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kiadási előirányzatait
változtatni szükséges az alábbiak miatt:
1. A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium költségvetésének
tervezésekor a külső óraadók óradíjai a megbízási díjak között lettek tervezve. Év
közben többen számla alapján kérték a kifizetést, ami a dologi kiadásoknál került
könyvelésre. Ezért kérte az intézmény a dologi jellegű kiadások előirányzatának
emelését 3. 150 ezer Ft értékben az I. fejezet megfelelő címszámának és kiemelt
előirányzatainak egyidejű csökkentésével (személyi jellegű kiadások 2. 498 ezer Ft +
munkaadókat terhelő járulékok 652 ezer Ft).
2. A Lenkey János Általános Iskolában a személyi juttatásoknál, a tervezettnél több
járulékmentes kifizetésre került sor. Így a járulékoknál megtakarítás keletkezett,
melyet az intézmény az oktatás feltételeinek javítására szeretne fordítani. Ezért kérte a
dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának növelését 1. 000 ezer Ft összegben a
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
3. A Kemény Ferenc Általános Iskolában a nyáron festési munkálatokat végeztek. Mivel
ez a tevékenység karbantartásnak minősül, ezért kérte az intézmény a felújítási
kiadásokon lévő szabad előirányzatának átcsoportosítását a dologi jellegű kiadásokra
1. 000 ezer Ft értékben.
4.-5. A Dr. Hibay Károly úti Óvoda és az Epreskert úti Óvoda költségvetésében nagy
értékű beszerzésre, rendelkezésre álló 300 – 300 ezer Ft-ot szeretné az óvodai munka és
működési feltételek javítását célzó kis értékű eszközök beszerzésére fordítani. Az
intézmények kérték a dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának növelését 300 ezer
Ft értékben a beruházási kiadások egyidejű csökkentésével.
6. A Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet - a szakszolgálati feladatok
ellátásához tárgyi feltételek javítása, személyi jellegű kifizetések fedezetének
biztosítása címén – 3. 000 ezer Ft-os egyszeri pótelőirányzatot kapott Az intézmény
megrendelte a szükséges pszichológiai eszközöket, melynek ára – a forgalmazó cég
értesítése alapján – emelkedni fog. Ezért kérte az intézmény a dologi jellegű kiadások
emelését 140 ezer Ft-tal a beruházási kiadások egyidejű csökkentésével.

7. A Bölcsődei Igazgatóságnál HEFOP pályázat keretében befejeződött az „Alternatív
napközbeni gyermekellátás (játszóház-gyermekfelügyelet) létrehozása Eger város
három bölcsődéjében” projekt, valamint ehhez kapcsolódóan riasztóberendezés
beszerzésére került sor. Az intézmény ezzel kapcsolatban kérte a beruházási kiadások
185 ezer Ft-os, és a felújítási kiadások 692 ezer Ft-os növelését – összesen 877 ezer Ft
értékben - a dologi kiadások egyidejű csökkentésével.
8. A Városi Ellátó Szolgálat egy Mazda típusú kishaszon járművet szeretne vásárolni
feladatai elvégzéséhez. Amennyiben erre lehetősége lenne, a használatában lévő 1992es gyártású 6 személyes Mitsubishi kisbuszt átadná a Forrás Gyermek- és Ifjúsági
Központnak. A jármű kialkudott vételára 2. 200 ezer Ft, melyre az intézmény
pótelőirányzat engedélyezését kérte.
9. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál felújítási munkák kezdődtek el, melynek
keretében ajtó és ablak cserék történtek. Ezen kívül nagyobb volumenű munkaruhavásárlás történt, valamint a közüzemi számlák is igen jelentősek. Az intézmény ezért
kérte a felújítási kiadások növelését 10. 000 ezer Ft értékben a személyi jellegű
kiadások egyidejű csökkentésével, ill. a dologi jellegű kiadások növelését 6. 000 ezer
Ft értékben a munkaadókat terhelő kiadások egyidejű csökkentésével.
10. A Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda előirányzatai között szerepel
„Az Egri Hóstyák” c. könyv megjelentetése miatt 388 ezer Ft. Mivel a könyvvel
kapcsolatos kiadások a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerülnek kifizetésre,
ezért szükséges az intézmény dologi jellegű kiadási előirányzatának csökkentése 388
ezer Ft értékben, az II. fejezet 11. címszám 7. alcímszám dologi jellegű kiadásainak
(„Az Egri Hóstyák” c. kiadvány”) egyidejű emelésével.

Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal
hozta meg az alábbi döntését:

101/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
A Bizottság megtárgyalta az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosításáról
szóló előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés elé történő terjesztését.

6. Tájékoztató az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium ellenőrzéseiről (PB, OB)
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

102/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
A Bizottság megtárgyalta az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép,
Szakiskola és Kollégium ellenőrzéseiről szóló tájékoztatót. A tájékoztató a Közgyűlés elé
nem kerül.

7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2008. évi
átmeneti gazdálkodásáról (egy fordulóban tárgyalt) (PB, KGB, JÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

103/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
A bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezetét az
önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról, és támogatja a Közgyűlés elé terjesztését.

8. Javaslat az önkormányzati támogatási rendszer szabályozására (PB, KGB, ISB, Kult.,
KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Módosító indítványként javasolja, hogy az egész civil alap működését felül kellene vizsgálni
és az értéket pénzért modellt kell alkalmazni szempontként a támogatásnyújtásnál.
•
•

•

Kerüljön egy önálló civil csoportba a civil-, az ifjúsági- és sportreferens, egy
adminisztratív alkalmazottal együtt a támogatások kezelésére.
Javasolja, hogy a 3. pontban szereplő szervezetek esetében –amennyiben nem
nonprofit szervezetről van szó- a jövőre vonatkozóan pályázati úton kerüljenek a
feladatokhoz kapcsolódóan kijelölésre és támogatásra.
Az Ifjúsági „alap” támogatásai ne kerüljenek a civil szervezetek támogatására
szolgáló kerettel összevonásra.

A bizottság tagjai a módosító indítványt 4 igen szavazattal elfogadták, illetve 4 igen egyhangú
szavazattal hozták meg az alábbi döntést:

104/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
A bizottság megtárgyalta az önkormányzati támogatási rendszer szabályozásáról szóló
javaslatot és támogatta annak Közgyűlés elé történő terjesztését.

9. Javaslat a volt honvédségi konyha hasznosítására (PB, KGB, OB)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

105/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés

A bizottság megtárgyalta a volt honvédségi konyha hasznosításáról szóló javaslatot. A
javaslat Közgyűlés elé nem kerül.

10. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat
működtetési tervének (Önkormányzati Intézkedési Terv) módosítására (PB, OB, KGB,
KGY)
Előterjesztő:
Szőkéné Komenczi Anikó, irodavezető
Előadó:
Szőkéné Komenczi Anikó, irodavezető

Nagy István
Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esély
egyenlőségét szolgáló intézkedéseit, így különösen
 az óvodai nevelés három éves kortól történő biztosításának feltételeit,
 az ingyenes étkeztetéshez, az ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges feltételek
meglétét,
 a beiskolázási körzethatárok kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
többi tanulóhoz viszonyított arányát.

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

106/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés

A bizottság megtárgyalta az Eger Megyei Jogú Város közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat működtetési tervének (Önkormányzati Intézkedési Terv) módosításáról
szóló előterjesztést és támogatta a Közgyűlés elé történő terjesztést.

11. Javaslat a művészeti nevelés- oktatás megszervezésére a Felsővárosi Általános Iskola, az
Ifjú Tehetségek Műhelye Alapfokú Művészeti Iskola, a Jelképző Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola, az Abigél Művészeti Szakközépiskola és
a Fabula Alapfokú Művészeti iskola együttműködésével (OB, KGB, PB, Kult., KGY)
Előterjesztő:
Szőkéné Komenczi Anikó, irodavezető
Előadó:
Kovács László, alsófokú ügyintéző

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

107/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés
A bizottság megtárgyalta a művészeti nevelés- oktatás megszervezésére a Felsővárosi
Általános Iskola, az Ifjú Tehetségek Műhelye Alapfokú Művészeti Iskola, a Jelképző
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola, az Abigél Művészeti
Szakközépiskola és a Fabula Alapfokú Művészeti Iskola együttműködéséről szóló javaslatot
és támogatta annak Közgyűlés elé történő terjesztését.

12. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól (egy fordulóban tárgyalt) (KGB, PB, JÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Barta Viktor, irodavezető
Előadó:
Dr. Bánhidy Péter, jogász

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

108/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés

A bizottság megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezetét az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, és támogatta annak
Közgyűlés elé történő terjesztését.

13. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ESMA Spanyol- Magyar
Reklám Zrt. között kötendő egyezségről (KGB, PB, JÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Barta Viktor, irodavezető
Előadó:
Dr. Szilvási Dénes, jogász

Nagy István
Az egyezségi ajánlat elfogadását támogatja.
Megkéri a bizottság tagjait, hogy az a./, illetve b./ határozati javaslatról szavazzanak.
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai a b./ határozati javaslatot 2 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett nem fogadták el.

109/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés

A bizottság megtárgyalta az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ESMA SpanyolMagyar Reklám Zrt. között kötendő egyezségről szóló előterjesztést és nem támogatta a
Közgyűlés elé történő terjesztését.

14. Előterjesztés a ZF Hungária Kft. beruházási projektjének támogatásáról (KGB, UKB, PB,
KGY)
Előterjesztő:
Nagy Róbert, irodavezető
Előadó:
Kis-Tóth Roland, vagyongazdálkodási ügyintéző

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

110/2007 (XII. 10.) sz. PB döntés

A bizottság megtárgyalta a ZF Hungária Kft. beruházási projektjének támogatásáról szóló
előterjesztés és támogatta annak Közgyűlés elé történő terjesztését.
k.m.f.

Nagy István
Elnök

