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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2008. október 17-én
megtartott Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról.
Jelen
vannak:

Hiányzik:

Nagy István

a bizottság elnöke

Kovácsné Harnóczi Hedvig
Kiss Barnabás
Dr. Gál János
Soós István
Dr. Barczy István
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Dr. Palotai Zsuzsa
Göndör Tibor
Katonáné Vendrei Mária
Pásztor Gyula
Csontosné Kovács Mária
Zagyva Jánosné

külső szakértő
külső szakértő
könyvvizsgáló
civil szervezetek részéről
meghívott
irodavezető
irodavezető
mb. irodavezető
csoportvezető
irodavezető helyettes
ügyintéző
jegyzőkönyv-vezető

Orosz Lászlóné
Jékli Sándor

képviselő
képviselő

Nagy István
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 3 fő jelent meg, a
bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.
A bizottság 3 igen szavazattal jóváhagyta a napirendi pontokat.
1./Javaslat az intézményi létszámkeretek módosítására
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
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Dr. Palotai Zsuzsa
Kérném a bizottság támogatását, hogy összességében az intézményi létszámkeret 36 fővel
csökkenjen, a VESZ dolgozói létszámkerete pedig 36 fővel növekedjen.
Kovácsné Harnóczi Hedvig
Mivel önkormányzati dolgozókról van szó, miért kell megszüntetni a munkaviszonyt, miért
nem lehet áthelyezni a dolgozókat, ugyanis ennek költségvonzata is van.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Azért kell megszüntetni a munkaviszonyt, mert ez munkahelyváltozás az áthelyezés miatt. Ha
valaki nem fogadja el az csak végkielégítésre jogosult a Kjt. 25/A §-a szerint. A kifizetett
végkielégítés visszaigényelhető.
Nagy István
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést
92/2008 (X. 17) számú PB döntés
A Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé történő
beterjesztését és a következő határozat elfogadását:
Határozati javaslat
1. Eger MJV Közgyűlése jóváhagyja a fenntátásában működő intézmények egyéb
munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak létszámkeret csökkentését 2009. január 1jétől, az alábbiak szerint:
Intézmény
Lenkey János Általános Iskola
Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
Idősek Berva-völgyi Otthona
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Dobó István Gimnázium
Egri Kulturális és Művészeti Központ
Családsegítő Intézet
Hivatásos Tűzoltóság
Felsővárosi Általános Iskola
Farkas Ferenc Zeneiskola
2. Eger MJV Közgyűlése jóváhagyja a Városi Ellátó
létszámkeretének növelését 36 fővel, 2009. január 1-jétől.

Létszámcsökkenés
1 fő
4,5 fő
2 fő
4 fő
4 fő
1 fő
2 fő
3 fő
1 fő
1 fő
2 fő
4 fő
5 fő
1 fő
1 fő
0,5 fő
Szolgálat

dolgozói
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3. Felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal szakirodáit, az érintett intézmények vezetőit a
létszámkeret változásokhoz kapcsolódó munkáltatói döntések előkészítésére, illetve
Közgyűlés elé terjesztésére.
Felelős:
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő:
2008. december 18.
2./Tájékoztató 2007.január 1. és 2008.augusztus 31. közötti időszakban megkötött szerződések
(tervezések, tanulmányok, programok, felmérések, kutatások) tárgyában
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető
Szőkéné Komenczi Anikó
Irodavezető
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
irodavezető
Dr. Kovács Luca
Titkárságvezető
Göndör Tibor
mb. irodavezető
Rátkai Attila

Soós István
Az alábbiakat jegyzi meg:
- A pásztorvölgyi ivókút egy rossz konstrukció, balesetveszélyes.
- A költségvetésben van-e díszvilágítással kapcsolatos összeg meghatározva.
- A Pásztorvölgyben a Kovács Jakab szoborról meg kellene határozni, hogy a
környezetbe illik-e?
- A szépasszonyvölgyi tanulmánytervről nem kérték ki a véleményét, örömmel vette
volna.
- Az OMYA- telep területének mi lesz a sorsa.
- A városban túl sok a jelzőlámpa, másfajta közlekedésfejlesztést is lehetne választani
(pld. körforgalom, stb).
Nagy István
A tájékoztató pontosabb, precízebb átdolgozása után a következő bizottsági ülés előtt a szakirodák
képviselőivel kibővített formában újra szeretné tárgyalni:
-

Útfelújítási és tervezési munkák felülvizsgálata.
A Fürdő utca tervezési díja kiugróan magas. Mi volt a konkrét tervezési feladat,
(csapadékvíz, szegély stb.) a következő bizottsági ülés előtt szeretnék megtekinteni a
dokumentumokat.
„Város a város alatt” mi a hozadéka.
Utólagos akadálymentesítés hol tart most.
Szépasszonyvölgyi megvalósítási tanulmánynak mennyi a hozadéka.
Tudásmenedzsment Szolgáltató Kft-nél nagy szerződéses összeg van meghatározva,
sikerdíjas pályázat volt-e? A pályázatokat sikerdíjjal szokták összekötni. Melyik
pályázat van sikerdíjjal megkötve?
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-

A városfejlesztési stratégia szerződéskötése ezzel a céggel nem volt sikeres, szeretnék
megnézni milyen sikerdíjhoz van kötve.
Lépcsős pince sornál a Hm-i Vízművel való megállapodás milyen szakaszban van.
A városfejlesztési stratégia szerződése sikerdíjas volt-e. Ha igen szeretnék
megtekinteni, hogy milyen összeggel van megkötve.
Milyen szakaszban van az Agóra pályázat.
Az elkövetkező időkben a Pénzügykutató Zrt-vel kötendő megállapodásokat a
Pénzügyi Bizottság feltétlen látni szeretné megkötés előtt mivel szerinte a hivatal
apparátusa sokkal többet dolgozott az ügyben mint a Zrt).
Milyen további szerződések vannak még és milyen összeggel megkötve.

3./ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető
Szőkéné Komenczi Anikó
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal
hozta meg az alábbi döntést
93/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság 3 igen szavazattal támogatja az önkormányzati fenntartású intézmények alapító
okiratának módosítására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
4./Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő aranykoronák felhasználásáról
Előterjesztő :
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén,megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal tudomásul vette a
tájékoztatót.
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5./ Javaslat az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Előterjesztő, Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést
94/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság 3 igen szavazattal támogatja az Önkormányzati intézmények előirányzatainak
módosítására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
6./ Javaslat az Egri Közszolgáltatások Intézménye tárgyi feltételeinek kiadására
Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést
95/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az Önkormányzati intézmények
előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé terjesztését

7./ Előterjesztés a Közoktatási Közalapítványtól kapott pályázat támogatás önrészének
biztosítására
Előterjesztő: Szőkéné Komenczi Anikó
irodavezető
Előadó:
Csontosné Kovács Mária
gazdasági ügyintéző
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést
96/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság támogatja a Közoktatási Közalapítványtól kapott pályázat támogatás önrészének
biztosítására vonatkozó javaslat Közgyűlés elé terjesztését
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8./ Javaslat főigazgató megbízására
Előterjesztő: Szőkéné Komenczi Anikó
Irodavezető
Előadó:
Pásztor Gyula
Irodavezető-helyettes
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést.
97/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja a főigazgató megbízására vonatkozó
javaslat Közgyűlés elé terjesztését
9./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a távhővel ellátott
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerzésének támogatására vonatkozó 11/2008. (III. 28.)
Előterjesztő: Gadavics Gyula
Irodavezető
Előadó:
Katonáné Vendrei Mária
Csoportvezető
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen és 1
tartózkodással hozta meg az alábbi döntést
98/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság 2 igen és 1 tartózkodással támogatja a távhővel ellátott lakóépületek
lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerzésének
támogatására vonatkozó rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
10./ Előterjesztés az Agria-Humán Kft 2008. évi üzleti tervének módosításáról, törzstőke
emeléséről, valamint az Alapítói okirat módosításáról.
Előterjesztő
Előadó:

Göndör Tibor
mb. irodavezető
Dr. Kelemen Sándorné
vagyongazdálkodási ügyintéző

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
99/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság 3 igen szavazattal támogatja az Agria-Humán Kft. 2008. évi üzleti tervének
módosításáról, törzstőke emeléséről, valamint az Alapítói okirat módosításáról szóló javaslat
Közgyűlés elé terjesztését.

7
11./ Előterjesztés az Agria-Komplexum Kft részére 2007. évben nyújtott támogatás
rendezéséről
Előterjesztő:
Előadó:

Szeleczki János
alpolgármester
Dr. Kelemen Sándorné
vagyongazdálkodási ügyintéző

Soós István
2004-2006-ban készült független könyvvizsgálói jelentés?
Dr. Kelemen Sándorné
Természetesen készült, hiszen kötelező volt készíteni.
Nagy István
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést
100/2008 (X. 17) számú PB döntés
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja az Agria-Komplexum Kft részére 2007.
évben nyújtott támogatás rendezéséről szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

kmf

Nagy István
tanácsnok

