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Dr. Horuczi Csaba
Karacs Rudolf
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A hivatal részéről:
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dr. Szombathy Miklósné irodavezető
Dr. Szalóczi Ilona Jogász
Ballagó Zoltán ügyintéző
Meghívottak részéről:
Korsós Lajosné EVAT Zrt.
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Renn Oszkár
Jegyzőkönyvvezető: Dongóné Szerényi Viktória
Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, a hivatal dolgozóit, valamint a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 3 fő jelen van. Felkéri a bizottság tagjait,
hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal
elfogadta a napirendeket.
1./Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló Közgyűlés elé történő beterjesztését.
26/2009. (IV.22.) számú JÜB döntés:
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A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.
2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet tervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II.01.) számú EMJV közgyűlési rendelet módosítására (KGB,
PB, JÜB, KGY)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet ügyvezető
igazgató

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) számú EMJV közgyűlési rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
27/2009. (IV.22.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) számú EMJV közgyűlési rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
3./ Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet módosítására (KGB., PB., JÜB., Kgy.)
(egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Irodavezető

Dr. Renn Oszkár
Elmondta, hogy 350 eFt. maradvány összeg van a 2008. évi költségvetésben, kapott egy
ígéretet, hogy ezt beteszik a 2009-es költségvetésbe a civil szervezetek támogatásának
kiegészítéseként.
Ezt a maradványt most nem látja a 2009-es költségvetésben, kérdése, hogy benne lesz-e vagy
sem?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy ha most jóvá lesz hagyva Kgy. által a pénzmaradvány, akkor ez rá lesz
emelve a 2009-es költségvetésre.
Dr. Horuczi Csaba
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
28/2009. (IV.22.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a központi támogatások
elszámolásáról, valamint a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
(valamennyi bizottság., KGy., KIÉT)

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
Irodavezető
Habis László
polgármester

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a központi
támogatások elszámolásáról, valamint a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló
rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
29/2009. (IV.22.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a
központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
5./ Az önkormányzati költségvetési szervek besorolása a 2008. évi CV. Tv.
alapján (valamennyi bizottság, kivéve az UKB.,)

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
Elmondta, hogy ez az első lépés, ami a besorolásokat illeti. Később lesznek végrehajtási
rendelkezések, amik a gazdálkodásra vonatkoznak. Méretarányos szempontból fogják
különböző jogszabályok ezt szabályozni, illetve majd módosítani kell az Alapító okiratokat is,
ami májusban lesz esedékes. 2010. januártól a hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
tekintetében új szakfeladat megfogalmazása lép majd hatályba a költségvetésben is, hogy
jobban meg lehessen ítélni egy költségvetési szervnek a hatékonyságát, eredményességét és
gazdaságosságát. Az EKVI önállóan működő és gazdálkodó, míg a többiek nagyrészt csak
önállóan működő intézmények.

Karacs Rudolf
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Kérdése, hogy mit jelent az, hogy az Egri Városi Sportiskola nem közintézményi, hanem
közintézeti besorolást kap?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy két kategóriája van most a tv. szerint a költségvetési szerveknek. Vannak a
közhatalmi meg a közszolgáltató költségvetési szervek. A közszolgáltató költségvetési
szerveknek négy fajtája van; a közintézmény, a közintézet, a vállalkozó közintézet és a
közüzem. Ezekbe a kategóriákba lehet besorolni a költségvetési szerveket, és a közintézeti
besorolást az indokolja a Sportiskolánál, hogy a tv. leírja, hogy a sportfeladatoknak az ellátása
az közintézeti formában történhet. Ebbe kell besorolni. Ez kedvező a Sportiskolának, mert a
közintézeteknek lényegesen több jogosítványa van a gazdálkodás szempontjából, mint egy
közintézménynek.
A végrehajtási szabályok még nem ismertek.
Elképzelhető, hogy lesznek majd módosítások önkormányzati rendszeren belül. Főleg a
gazdálkodó szerveknek a feladatait kell majd áttekinteni. Elég szigorú szabályok vannak arra,
hogy gazdálkodó szerveknek hogy lehet állami pénzeket adni.
A tv. szerint ami állami feladat, azt lehetőleg végezze költségvetési szerv.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az önkormányzati költségvetési szervek besorolása a 2008.
évi CV. Tv. alapján szóló előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését.
30/2009. (IV.22.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzati költségvetési szervek besorolása a
2008. évi CV. Tv. alapján szóló előterjesztést Közgyűlés elé terjesztését.
7./ Előterjesztés az általános iskolai hálózat átalakításával kapcsolatos
fenntartói döntések végrehajtásáról (OB., KGB., PB., JÜB., Kgy.)

Előadó:

Társy József
Irodavezető

Ballagó Zoltán
Előterjeszés-készítő

Ballagó Zoltán
Elmondta, hogy ez egy februári képviselő testületi döntések következménye. A fenntartó
önkormányzatok az intézmények átszervezésével kapcsolatban meghozták a döntéseiket, és
ennek következő állomása a Társulási Megállapodásoknak a módosítása.
Következő állomás lesz majd májusban az Alapító okiratok módosítása. Júniusban pedig az
intézményi, tanügyi dokumentumok elfogadása lesz.
Az Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság
tárgyalta az előterjesztést, minden bizottság támogatta Kgy. elé történő beterjesztését. A
társönkormányzatok is megkapták a rájuk vonatkozó anyagot, a napokban fogják tárgyalni.
Dr. Horuczi Csaba
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az általános iskolai hálózat átalakításával kapcsolatos
fenntartói döntések végrehajtásáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését.
31/2009. (IV.22.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az általános iskolai hálózat átalakításával kapcsolatos
fenntartói döntések végrehajtásáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
kmf

Dongóné Szerényi Viktória
jegyzőkönyvvezető

Dr. Horuczi Csaba
elnök

