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Hiányzik: Kovácsné Harnóczi Hedvig

külső szakértő

Jékli Sándor
Köszönti a megjelenteket bejelenti, hogy Nagy István tanácsnok út később érkezik, ezért
megérkezéséig Ő vezeti a bizottsági ülést.
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. Eger MJV. Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei
Vállalkozásfejlesztése és befektetés – támogató programjáról
Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó:
Dr. Báhidy Péter jogász

Jogú

Város
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Dr. Bánhidy Péter
A rendelet-tervezetet megtárgyalta az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, amely 5 igen,
az Idegenforgalmi és Marketingbizottság 3 igen szavazattal olyan módosító indítványt
fogalmazott meg, hogy a telekár-kedvezmény kategóriák (I. – III. kategóriák) kerüljenek
megszüntetésre, így minden esetben egyedileg dönthessen a Közgyűlés a kedvezmény mértékéről.
A Bizottság továbbá elfogadta azon javaslatot, hogy a Polgármesteri Hivatal készítsen cselekvési
ütemtervet az egyes szolgáltatások gyakorlati bevezetésére vonatkozóan.
A telekár-kedvezmény kategóriák megszüntetését nem támogatom, tekintettel arra, hogy a
rendelet-tervezet jelenleg is megadja a lehetőséget arra, hogy az egyes kategóriáknál
meghatározott mértéktől eltérő kedvezményről döntsön a Közgyűlés, emellett a kedvezmény
mértékének jelenlegi, a beruházás volumenéhez igazodó meghatározása hasznos és objektív
iránymutatással szolgál a Közgyűlés döntéséhez.
A cselekvési ütemtervvel összefüggésben figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendelet-tervezetben
meghatározott szolgáltatások feltételei már jelenleg is rendelkezésre állnak; továbbá az egyes
igénybe vehető szolgáltatásokról a vállalkozás egyedi elképzelései alapján minden esetben a
végrehajtás feltételeinek megléte esetén dönt a döntéshozó, amelyek közül elsődleges a
költségvetési fedezet megléte. Erre tekintettel ezen módosító indítványt sem támogatom.
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését, továbbá a Bizottság módosító indítványt fogadott el arra
nézve, hogy a rendelet-tervezet kiegészítésre kerüljön egy melléklettel, amely összefoglalná az un.
de minimis rendelkezések mögött álló európai uniós szabályozásról.
Figyelemmel arra, hogy ezen uniós jogszabályok is gyakorta változnak, így ez olyan formában
valósítható meg, hogy a rendeletnek a portálon közzéteendő változata mellett szerepeljen egy
hivatkozás (link), amelyen keresztül elérhető lenne az Európai Bizottságnak a de minimis
támogatásokra vonatkozó 1998/2006/EK rendelete; ez a megoldás viszont a rendelet-tervezet
módosításával vagy kiegészítésével nem jár.

Jékli Sándor
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
1/2009. (01.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag támogatta Eger MJV. Közgyűlésének
rendelet-tervezetét Eger Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztése és befektetés – támogató
programjáról készült előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.
2./

Tájékoztató a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodás programjáról
Előterjesztő: Habis László polgármester
Előadó:
Fejes János projektmenedzser

Sós István
Hiányolta a Városgondozás Kft igazgatójának meghívását a bizottsági ülésre.
Az 500.000 tonna mennyiségű szemét lerakása esetén kb. 10 évre lesz elegendő a hely. Az
önkormányzatnak nagyon oda kell figyelni, hogy milyen fejlesztésbe fog bele.
Mindent el kell követni, hogy az INERT hulladék lerakása itt történjen, és ne kelljen
Hejőpapiba elszállítani.
Felvetéseire nem vár választ azok csak tájékoztató jellegűek voltak.
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Jékli Sándor
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
2/2009. (01.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodás programról készült tájékoztató közgyűlési tárgyalását.
Nagy István tanácsnok úr megérkezett!
3./

Tájékoztató 2007. január 1. és 2008. augusztus 31. közötti időszakban megkötött
szerződések tárgyában
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza jegyző
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Nagy István
Szerződéskötésnél van-e összeghatár meghatározva, hogy pld. polgármester úr csak
5.000.000,- Ft-ig dönthet a szerződések aláírásánál.
Lehetséges-e, címszámon belül a szerződések megkötésénél, hogy 5.000.000,- Ft-nál a KGB,
10.000.0000,- Ft-nál pedig a Közgyűlés döntsön.
Mi a helyezet a Pénzügykutató Zrt-vel.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A Pénzügykutató Zrt-nél az igazgatási címszámon belül történt kötelezettség vállalás. Az
5.000.000,- Ft vagyon-rendelet szerinti előírás.
Jékli Sándor
Tehát akkor az 5.000.000,- Ft feletti döntéshez már rendelet-módosításra van szükség.
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén bizottság 4 igen egyhangú szavazattal tudomásul vette a
tájékoztató anyagot.
4./

Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht tagi kölcsön visszafizetési határidejének
meghosszabbításáról
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
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
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3/2009. (11.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatta a Művészetek Háza Eger Kht
tagi kölcsön visszafizetési határidejének
meghosszabbításáról
készült
előterjesztés
Közgyűlés általi megtárgyalását
5./

Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
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
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
4/2009. (01.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatta az önkormányzati intézmények
előirányzatainak módosításáról készült előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását
Kiss Barnabás egyéb elfoglaltsága miatt elment!
6./

Előterjesztés Eger MJV Önkormányzata TÁMOP-3.2.3/08/1 pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Társy József irodavezető
Bíróné Bardi Ágnes gimnáziumi ügyintéző
Előadó:

Ponyi László
Az infokommunikációs fejlesztés során interaktív szoftverek és eszközök beszerzésére nyílik
lehetőség, amelyek egyéni érdeklődésen alapuló személyes kompetenciák fejlesztését is
biztosítják (help desk típusú, tanulást segítő, tevékenységek, elektronikus közszolgáltatások
megismerése és személyes használata) a felnőtteken kívül a gyermek és ifjúsági korosztálynak
is. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megalapozhatják az iskolai rendszerű
tanulásra felkészülést, és kiegészíthetik a formális módon megszerzett ismereteket.
Összességében olyan új tevékenységi formák bevezetésére nyílhat lehetőség, amely szervesen
illeszkedik az AGÓRA projekt vonatkozó feladatelemeihez.
Orosz Lászlóné
De az Agóra is foglalkozik felnőtt képzéssel.
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen, 1
tartózkodással hozta meg az alábbi döntést:
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5/2009. (01.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 2 igen, 1 tartózkodással támogatta az Eger MJV Önkormányzata
TÁMOP-3.2.3/08/1 pályázat benyújtásáról készült előterjesztés Közgyűlés általi
megtárgyalását.
7./

Eger MJV Önkormányzata által beadott TÁMOP 5.2.5/08/01-2008-0009 azonosító
számú nyertes pályázatról (Gyermek és fiatalok integrációs programjai, kábítószerügyi
komponens)
Előterjesztő: Társy József irodavezető
Előadó:
Kormos Adrienn ifjúságpolitikai ügyintéző

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
6/2009. (01.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta az Eger MJV Önkormányzata
által beadott TÁMOP 5.2.5/08/01-2008-0009 azonosító számú nyertes pályázatról (Gyermek
és fiatalok integrációs programjai, kábítószerügyi komponens) készült előterjesztés Közgyűlés
általi megtárgyalását.
Eger, 2009. január 22.
Nagy István
tanácsnok

