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Nagy István
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 3 fő jelent meg, a bizottság
határozatképes az ülést megnyitja. A 2. napirendi pont előterjesztője bejelenti, hogy az
előterjesztését visszavonja.
A bizottság egyhangú szavazattal jóváhagyta a napirendi pontokat.

1. Előterjesztés nem lakás célú helyiség bérleti jog megváltására (Eger, Gárdonyi u. 4.,
Eger, Kossuth L. u. 1.)
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Előadó:
Várkonyi György igazgató EVAT Zrt

Korsós Antalné
A vagyonrendelet módosítása miatt a továbbiakban nincs lehetőség a bérleti jog megváltására.
Az üzleteknek 2009. december 31-ig lehetett jelezni vásárlási szándékukat.
Az
előterjesztésben szerelő üzletek mind két esetben 5 éves időtartamra kívánják megvásárolni a
bérleti jogot.
Nagy István
A Sárvári cukrászdánál megállapított összeg a 163,-Ft/m2 az átlag ár? Tehát az üzletnél
magasabb a pincénél alacsonyabb az ár így értendő?
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Korsós Antalné
A Sárvári Cukrász, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft (Eger, Kossuth L. u. 1.) által bérelt, az
önkormányzat tulajdonát képező 84+40m2 , 14m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérleti joga átlagár, tehát az üzlethelyiség magasabb, a raktárhelyiség alacsonyabb
összeggel lett számolva.
Nagy István
A belvárosban milyen összeggel lett számolva a m2/ár az üzleteknél.
Korsós Antalné
200,- Ft/ m2. áron számoltunk átlagban, de természetesen meghatározó, hogy hol helyezkedik
el az üzlet, hogyan lehet megközelíteni, milyen portállal rendelkezik, gépkocsival a parkolás
megoldható-e stb.
Nagy István
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
1/2010. (01. 20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta nem lakás célú helyiség bérleti
jog megváltásáról készült előterjesztés Közgyűlési tárgyalását.
2. Előterjesztés az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti tervéről, valamint a Társaság
Felügyelő Bizottság tagjainak delegálásáról, az alapító okirat módosításáról
Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Előadó:
Lugosi Dénes csoportvezető
Meghívott: Kiss Lajos ügyvezető igazgató
Előterjesztő visszavonta előterjesztését.
3. Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti
tervéről, a Felügyelő Bizottság 2009. évi beszámolójáról és 2010. évi munkatervéről,
az ügyvezető igazgató 2010. évi bérfejlesztéséről, prémiumfeladat meghatározásáról,
a Társasági szerződés módosításáról
Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Előadó:
Lugosi Dénes csoportvezető
Meghívott : Takács Zoltán ügyvezető
Takács Zoltán
Röviden ismertette az előterjesztést.
Dr. Kelemen Sándorné
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 igennel, az Oktatási Bizottság 4 igen, 1 nem és 2
tartózkodással támogatta közgyűlés elé történő beterjesztését.
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Dr. Gál János
A TISZK vezetése mindent elkövet a bevétel növelése érdekében. A költségeket át kell nézni,
a bevételt növelni, a kiadást csökkenteni kell.
Javasolja, hogy a társaság ügyvezetője a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi
Bizottság, valamint Felügyelő Bizottság és a Tulajdonosok részére legkésőbb minden
negyedév zárását követő 30 napon belül adjon tájékoztatást az üzleti terv teljesítéséről.
Nagy István
Mennyi volt 2009-ben az alapítók által nyújtott működési támogatás összege?
Takács Zoltán
47 millió forint volt a 2009. évi támogatás összege, amelyből 94 % az Eger MJV.
Önkormányzata által nyújtott támogatás. A különbözetet a Heves Megyei Önkormányzat és
az Alapítvány utalta.
Orosz Lászlóné
A vállalkozási bevétel hogyan alakult? Az Önkormányzat vállal-e kötelezettséget, ha a nem
sikerül a pályázat?
Takács Zoltán
2009. évben 27 millió forint volt a vállalkozási bevétel. 2010. évre amennyiben a tervezett
pályázatokból bevétel nem keletkezik a társaságnak Eger MJV. Önkormányzata akkor sem ad
több működési támogatást a tervezett 40 millió forinttól. Kézfizető kezesség vállalás van 3 év
időtartamra a felvett hitelhez, amelynek összege 107 millió forint.
Nagy István
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
2/2010. (01.20. ) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta Egri TISZK Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság 2009. évi
beszámolójáról és 2010. évi munkatervéről, az ügyvezető igazgató 2010. évi bérfejlesztéséről,
prémiumfeladat meghatározásáról, a Társasági szerződés módosításáról készült előterjesztés
Közgyűlési tárgyalását.

4. Előterjesztés a 28501, 28503/6 hrsz-ú zártkertek értékesítéséről
Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Serfőző János
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, az Urbanisztikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és támogatta közgyűlési tárgyalását.
Nagy István
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
3/2010. (01.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta a 28501, 28503/6 hrsz-ú
zártkertek értékesítéséről készült előterjesztés Közgyűlési tárgyalását.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a távhővel ellátott
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének támogatásáról szóló 11/208. (III. 28.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Gadavics Gyula irodavezető
Előadó:
Vendrei Mária csoportvezető
Hantosi Árpád
A Költségvetés Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés közgyűlési tárgyalását.
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság azzal a módosítással támogatta egyhangúlag
a rendelet módosítás Közgyűlés elé terjesztését, hogy a pályázatok hiánypótlásának határideje
2010. április 12-én 16 óra helyett 2010. április 19-én 16 óra legyen. Ez a módosítás azonban a
többi bizottság véleménye szerint nem lenne célszerű, mert a közgyűlés döntése előtt a
bizottságok még nem kaphatnának teljes körű információt a pályázatokról.
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság kérte továbbá egy olyan tájékoztató anyag
csatolását, mely információt ad az ÖKO-program és más energia-megtakarítást eredményező
beavatkozások keretében elvégzett épület-felújítások hőenergia felhasználás csökkentő
hatásáról.
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
4/2010. (01.20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta az Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének rendelet-tervezete a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének
támogatásáról szóló 11/208. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról készült
előterjesztés Közgyűlési tárgyalását.

6. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására.
Előterjesztő: Gadavics Gyula irodavezető
Előadó:
Vendrei Mária csoportvezető
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
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5/2010. (01. 20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta az Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének rendelet-tervezetét az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)
felújításának támogatásáról készült előterjesztés Közgyűlési tárgyalását.
7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a meglévő lakóépületek
széndioxid-kibocsátáscsökkentést eredményező energiahatékonysági felújítását
megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást támogató beruházások
valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására
Előterjesztő: Gadavics Gyula irodavezető
Előadó:
Vendrei Mária csoportvezető
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
6/2010. (01. 20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta az Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének rendelet-tervezete a meglévő lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést
eredményező energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló
energiafelhasználást támogató beruházások valamint új építésű energiatakarékos
lakóépületek támogatásáról készült előterjesztés Közgyűlési tárgyalását.
8. Előterjesztés
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” című TIOP 1.1.1/07/01 pályázatról
Előterjesztő: Gadavics Gyula irodavezető
Előadó:
Vendrei Mária csoportvezető
Merczel Éva
A program az iskolák informatikai eszközfejlesztését és a közismereti tantárgyakba beépülő
Infokommunikációs Technológiai infrastruktúra kialakítását támogatja. Az önkormányzat a
fenntartásában működő összes általános és középiskoláját bevonta a pályázati programba,
összesen 19 feladat ellátási helyet. Az eredeti pályázat összesen 12 db szerver, 265 db
személyi számítógép, 139 tantermi csomag (interaktív tábla, számítógép, projektor) 7 db
szavazó csomag, 19 db WIFI csomag, továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók informatikai
oktatását segítő speciális eszközöket jutatott volna az intézményekhez. Összesen mintegy kb.
200 millió Ft értékben. Az eszközfejlesztésen túli pedagógus továbbképzések és az
eredmények népszerűsítésével kapcsolatos kötelezettség költségei az önkormányzatot terhelte
volna.
Az eszközök központi közbeszerzési eljárása azonban két alkalommal is sikertelenül zárult,
ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése értelmében az eszközök beszerzése a nyertes
pályázók feladata lesz.
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A pályázati programban történt változás, vagyis, hogy a támogatás tárgyi eszköz átadás
helyett pénzeszköz támogatássá változik, jelentősen mértékben módosította a pályázat
feltételrendszerét.
A Támogatási Szerződés megkötéséhez a megváltozott feltételek szerint a nyertes
pályázóknak további kiegészítő dokumentumokat kell benyújtaniuk (pl. költségvetés).
Továbbá Eger város esetében az azóta megváltozott iskolai infrastruktúra, informatikai
felszereltség és tanulólétszám változás miatt az eszközökre való jogosultság is változik. A
fentebb leírt eszközök száma várhatóan csökken, amit a pályázati dokumentációban is
érvényesíteni kell.
Az Oktatási Bizottság a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság egyhangúlag támogatta a
Közgyűlési tárgyalását.
Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:
7/2010. (01. 20.) számú PB döntés
A Pénzügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta a pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésének pályázatról készült előterjesztés
Közgyűlési tárgyalását.
9. Állásfoglalás a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működése
és a Társulási Megállapodásának értelmezése kapcsán
Előterjesztő: Dr. Barta Viktor irodavezető
Előadó:
Dr. Barta Viktor irodavezető
Nagy István
Bejelenti, hogy mivel az egyik bizottsági tagnak egyéb elfoglaltság miatt el kell menni-e így a
9. napirendi pontot a következő bizottsági ülésen tárgyalják.
Több hozzászólás nem lévén, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
Kmf.
Nagy István
Elnök

