EGER MEGYEI JOGÚ
VÁROS
RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK
TÁRA
2010. szeptember 23.

10. szám
RENDELETEK

28/2010. (IX.24.) sz. önk. rendelet

a
társasházak
magánerős
felújításához nyerhető pénzügyi
támogatásról szóló 21/1998. (V.20.)
számú önkormányzati rendelet
módosítására

4. oldal

29/2010. (IX.24.) sz. önk. rendelet

az Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló 5/2008. (II.01.) számú
önkormányzati rendelet módosítására ( az egri 10836 hrsz-ú
ingatlanból Kelemen Ignác köz)

5. oldal

30/2010. (IX.24.) sz. önk. rendelet

az Eszterházy Károly Főiskola
0550/1; 0550/2 hrsz-ú külterületen
botanikus
kert
helyi
lévő
jelentőségű védett természetvédelmi
területté nyilvánításáról

6. oldal

HATÁROZATOK
393/2010 (V.27.) sz. közgy. hat.

a
21-es
és
22-es
számú
napirendeket zárt ülésen való
tárgyalásáról

9. oldal

394/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

közszolgálati jogviszony megszüntetésére
irányuló
kérelem
tárgyában

9. oldal

395/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

az Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló 5/2008. (II.01.) számú
önkormányzati rendelet módosítására ( az egri 10836 hrsz-ú
ingatlanból Kelemen Ignác köz)

10. oldal
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396/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

Eger Helyi Városrendezési és
Építési
Szabályzatáról
szóló
27/2008.(VI.27.)
sz.
rendelet
módosításáról az Eger, Délkeleti
külterület Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terve kapcsán
valamint Eger Településszerkezeti
Tervének módosítása

10. oldal

397/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

Eger, Vécseyvölgy és Bikalegelő
városrész 0296/1 hrsz-ú ingatlan
belterületbe vonásáról, és annak
kapcsán Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 1/2004. (I.30.)
számú önkormányzati rendelete
alapján
fizetendő
egyszeri
közműfejlesztési
hozzájárulás
összegének mértékéről

10. oldal

398/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

a Neumann Iskola Alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

11. oldal

399/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

az Agria Humán Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosításáról

12. oldal

400/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

az önkormányzat
Közfoglalkoztatási
módosításáról

13. oldal

401/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

a 2010/2011. tanévi közoktatási
mutatószámok további változásairól, valamint a kapcsolódó
előirányzat módosításokról

14. oldal

402/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.
- tól
408/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

a középfokú nevelési–oktatási
intézmények 2011/2012 tanévben
indítható
tanulócsoportjainak
számáról

15. oldal

409/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

tartalék kibontására

18. oldal

410/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

az Eger városban bekövetkezett
pince- és partfalomlások vis maior
pályázatai tárgyában

18. oldal

411/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

önkormányzati kezességvállalásról

19. oldal

412/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

erdőtelepítés megvalósítására

19. oldal

2010. évi
tervének
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413/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

Eger
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlése 2010. év IV. negyedévi
feladattervére, valamint a 2011. év
I.
negyedévi
feladattervtervezetére

414/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.
- tól
419/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat

önkormányzati
intézmények
előirányzatainak módosítására

420/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.
- tól
422/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat

önkormányzati
tulajdonú
bérlakások elidegenítésére

423/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.
- tól
4272010 (IX.23.) sz. közgy. hat.

helyi
lakáscélú
odaítélésére

428/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat.
- tól
436/2010 (IX.23.) sz. közgy. hat

elutasított szociális támogatások
ellen benyújtott fellebbezésekről

19. oldal

támogatások

Ezen határozatokat a Közgyűlés zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára nem
tartalmazza.

4
2010. május 27.

10. szám
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
28/2010. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete

a társasházak magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásról szóló
21/1998. (V.20.) számú rendelet módosítására

1. §.
A R. 3. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) A vandalizmus miatt bekövetkezett vagy más, ismeretlen személy által okozott, az épület
közterülettel határos homlokzatán levő csapadékvíz-levezető csatornát érintő kár elhárításának
önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat első ízben 2011. február 28-ig, majd minden
év szeptember 30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési
Irodájához. Eredményhirdetés a 2011. február 28-ig benyújtott pályázatoknál 2011. április 15.,
az ezt követően benyújtott pályázatoknál a pályázat benyújtását követő év április 15.
2. §
A R. 4. § (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
A tulajdonosok kérelmére a felújítással összefüggő műszaki beavatkozásokra - a (3) bekezdés
szerinti felújítások kivételével - a költségvetési keretből visszatérítendő vagy vissza nem térítendő
támogatás adható. A (3) bekezdés szerinti felújításoknál csak vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás igényelhető és adható.
3. §
A R. 4. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
A visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege - a (3) bekezdés szerinti
felújítások kivételével - nem haladhatja meg a teljes kivitelezési költség 25 %-át.
4. §
A R. 4. § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Csapadékvíz-levezető csatorna felújításnál a támogatás összege nem haladhatja meg a teljes
kivitelezési költség 35 %-át.
5. §
A R. 6. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
Ellenőrzés:
-

A pályázatok műszaki tartalmára vonatkozó ellenőrzési feladatokat a Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda vagy megbízás útján az EVAT Zrt. látja el.
A munkálatok befejezését épület felújításnál a műszaki ellenőr, a kizárólag csapadékvízlevezető csatornát érintő felújításnál az épület közös képviselője igazolja.
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6. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Habis László
polgármester

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/2010. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

1. §
Az 5/2008. (II.01.) vagyonrendelet 4. sz. mellékletét képező közterületek közt felsorolt
törzsvagyon részét képező egri belterületi 10836 hrsz-on nyilvántartott 3038 m2 térmértékű
közterületi ingatlanból 301 m2 térmértékű területet a törzsvagyoni körből kivonja.

Cím

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Kelemen Ignác köz

10836/3

2737

2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Habis László

Dr. Estefán Géza

Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

Eger Megyei Jogú Város
Jegyzője

/ A vázrajzok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. /
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
30/2010. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete

az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének helyi jelentőségű védett
természetvédelmi területté nyilvánításáról

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy az egri Eszterházy Károly
Főiskola botanikus kertjének jellegét, fás- és lágyszárú gyűjtemény fennmaradását és
további fejlesztését jogi eszközökkel is biztosítsa, ezért az 1990. évi LXV. Törvény 16. §
(1) bekezdésben, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában
biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1.§
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentőségű védett természetvédelmi
területté nyilvánítja („Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertje” megnevezéssel) a
Magyar Állam tulajdonát képező, az Eszterházy Károly Főiskola kezelésében található
0550/2 helyrajzi számú 9526 m2 területet.
2.§
A védett terület Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási határán belül, a
belterülettel érintkező „Almagyar-tetőn” helyezkedik el.
3.§
A védettség indokai és céljai a helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület
tekintetében az alábbiak:
• a kialakult lágyszárú- és fás növénygyűjtemény megőrzése, fejlesztése, bővítése;
• a biológiai sokféleség megőrzése (génmegőrzés, ex situ védelem);
• oktatási alapfeladatokhoz és kutatásokhoz megfigyelő és bemutató hely biztosítása;
• az érdeklődők számára ismeretszerzési lehetőség biztosítása.
4.§
A védett természetvédelmi területek megóvását, őrzését, fenntartását /természetvédelmi
kezelését/ az Eszterházy Károly Főiskola /3300 Eger, Eszterházy tér 1-3. / látja el és
gondoskodik a kezelés anyagi feltételeiről. A természetvédelmi kezelési terv a rendelet 1.
számú mellékletét képezi.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7
2010. május 27.

10. szám

Dr Estefán Géza sk.
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Habis László sk.
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

1. sz. melléklet
Melléklet az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének helyi jelentőségű védett
természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló rendelet-tervezethez

természetvédelmi kezelési terve
1. A helyi védett természeti értékek alapadatai
Neve: Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertje
Helyrajzi száma: 0550/2
Kiterjedése: 9526 m2
Az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába (Natura
2000 Hálózat) nem sorolható a terület
Központi koordinátája: EOV-Y: 750293, EOV-X: 285617
Érintett EOV topográfiai szelvény azonosítója: 77-212
2. Természetvédelmi célkitűzések
• Őrizze meg, és lehetőség szerint fejlessze, bővítse a kialakított lágyszárú- és fás
növénygyűjteményt;
• Őrizze meg, és lehetőség szerint fejlessze a biológiai sokféleséget élő génbank
létrehozásával, ex situ konzervációs programok kidolgozásával;
• Biztosítson az oktatási alapfeladatokhoz és kutatásokhoz megfigyelő és bemutató
helyet;
• Biztosítsa a természetesen előforduló ill. megtelepedő védett növény- és állatfajok
létfeltételeit
3. Természetvédelmi stratégiák
• Az arborétum kertészeti, dendrológiai és botanikai kutatások regionális
központjává fejlődésének elősegítése, elsősorban a génmegőrzési tevékenység
feltételeinek biztosításával,
• Magbank létrehozásával csatlakozás a hazai gyűjteményes kertek, arborétumok
hálózatához,
• Az arborétumban folyó kutatások eredményei táj- és természetvédelmi
hasznosításának elősegítése,
• a természetestől távol álló, sajátos szempontok szerint kialakított mesterséges
élőhelyek gondozása, ápolása, megfelelő állapotuk fenntartása, illetve az általuk
nyújtott esztétikai élmény biztosítása érdekében,
• a mesterséges élőhely-komplexum állatvilágának védelme, különös tekintettel a
sziklakerti és fás társulásokhoz kötődő, illetve odúlakó fajokra,
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a növényfajok, fajták, kertészeti változatok fennmaradásának biztosítása, a
mesterséges biotópok fenntartása érdekében,
a spontán visszatelepedő értékes erdőssztyepp flóra- és faunaelemek védelmének
biztosítása

4. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
4.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
• A fával és cserjékkel borított területeken a felverődő, nem kívánt (idegenhonos)
cserje- illetve gyomfajokat talajfelszíni mechanikus gyomirtással kell eltávolítani.
A megfelelő állapotokat (záródás, növőtér) a gyűjtemény növényegyedeinek
nyesésével, egészségügyi célzatú ápolásával, a kiszáradt egyedek eltávolításával
kell biztosítani.
• Az arborétum füves területeit évente legalább egyszer kézi vagy gépi úton kaszálni
szükséges és gondoskodni kell a széna forgatásáról, begyűjtéséről és elszállításáról.
4. 2. Fajok védelme
• Az odúlakó állatok részére mesterséges odúkat kell kihelyezni.
• A fás, cserjés vegetáció irtását csak a fészkelési időn túl lehet elvégezni (augusztus
15 – március 1. között).
• Gondoskodni kell a kultúrába vett, ex situ védelem alá vont védett növényfajok
fenntartásáról, ápolásáról.
4.3. Látogatás
• A terület korlátozottan, csak a természetvédelmi kezelő engedélyével látogatható.
4.4. Oktatás és bemutatás
• A természetvédelmi oktatás, nevelés előmozdítása érdekében ismertető, tájékoztató
táblákat, növénynév táblákat kell kihelyezni és gondoskodni kell ezek
fenntartásáról, folyamatos karbantartásukról.
• Oktatás-bemutatás célzattal állandó és időszaki tárlatokat, gyűjteményes, interaktív
kiállítást, rendezvényeket, nyílt napokat kell szervezni.
4.5. Kutatás, vizsgálatok
• Biztosítani kell a feltételeket a botanikai kutatás, génmegőrzés, valamint a
természetvédelemhez köthető tudományos vizsgálatok elvégzéséhez.
4.6. Természetvédelmi infrastruktúra
• A védett természeti értékek, őrzése, fenntartása és kezelése a terület
tulajdonosának, illetve kezelőjének e feladata.
• A védett területen csak a kezeléshez szükséges építmények helyezhetők el, a
természetvédelmi hatóság hozzájárulásával és a szükséges egyéb engedélyek
beszerzésével.
• A védett területet táblával kell megjelölni.
• Az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az alábbiakhoz:
o a fák egészségügyi csonkolásához, kivágásához
o a védett növények életfolyamatait zavaró, vagy gátló tevékenység
végzéséhez
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o művelési ág megváltoztatásához,
o a terület állapotának megváltoztatásához építéshez, tereprendezéshez,
bármilyen műtárgy elhelyezéséhez
Eger, 2010. június

Összeállította: Smoczer András
Kutatási referens

393/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 21-es és 22-es számú napirendeket
zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti
érdeket sértene.

394/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző kérésének
eleget téve - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. szakasz
(1) bekezdésének d) pontja és (7) bekezdése alapján – közszolgálati jogviszonyának
2011. május 31. napján történő megszüntetésével egyetért.
A 2010. október 01. napjától kezdődő felmentési idő felére a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 18. szakasz (2) bekezdésének f) pontja
alapján, 2011. február 01. napjától 2011. május 31. napjáig mentesíti a munkavégzés
alól.

2.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati jogviszony megszüntetésével
összefüggő, valamennyi munkáltatói intézkedés megtételére felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét.

3.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki Dr. Estefán Géza címzetes
főjegyzőnek a rendszerváltást követő önkormányzati rendszer felállása óta a város
érdekében kifejtett áldozatos és kimagasló szakmai munkájáért.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

értelem szerint
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395/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vagyonrendelet 23. § (2) bekezdése, valamint
(8) bekezdés a.) pontja alapján az egri 10836 hrsz-ú ingatlanból a mellékelt, illetve az
előterjesztésben meghatározott elvek szerint elkészült és a jövőben elkészülő változási
vázrajzok alapján behatárolt mindösszesen 2250 m2 területrészt- figyelembe véve,
hogy Domán András és felesége Dománné Kun Gabriella vevők már ezen terület
részeként 1492 m2 tekintetében 20.199.146,-Ft vételárat korábban megfizettekmindösszesen 10.435, - F t /m 2 áron közvetlenül értékesíti Domán András és felesége
Dománné Kun Gabriella vevőknek.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
jegyző megbízásból:
Jogi és Szervezési Iroda

Határidő:

2010. december 31.

396/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Eger, Délkeleti külterületre
vonatkozóan Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról
szóló 27/2008. (VI.27.) sz. rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet és
Szabályozási Tervet, valamint Eger Településszerkezeti Tervének módosítását és döntött a
terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30
napos közszemlére tételről.
Felelős:

Rátkai Attila
főépítész,
az Építésügyi Iroda vezetője

A szabályozási terv államigazgatásra
bocsátásának határideje: 2010. október 4.

397/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az egri 0296/1 hrsz.-ú ingatlan
belterületbe vonásához, a mellékelt, minden fél részéről aláírt megállapodás jóváhagyása
mellett. Az 1/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendelet alapján egyszeri fizetendő
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összeget a rendelet 10. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 25%-os kedvezmény megadásával
5.668.650 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:

Rátkai Attila
főépítész

Határidő:

2010. november 30.

/ A Megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

398/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Neumann Iskola Alapítvány kuratóriumából
Gombos Klára 3300 Eger, Cifrakapu tér 1. szám alatti lakost 2010. szeptember 30.ával visszahívja, s egyben az így megüresedett kuratóriumi tagsági hely betöltésére
2010. október 1. –től határozatlan időre Őszi Csillát (lakcíme: 3300 Eger,
Tizeshonvéd u. 25. 3/3.) nevezi ki.

2.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – mint alapító - elfogadja a Neumann Iskola
Alapítvány Alapító Okiratának, az alábbiakban részletezett módosítását és egyben
felhatalmazza Habis László polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírására.
A Neumann Iskola Alapítvány Alapító Okiratának 7.§ 2. A Kuratórium tagjai:
pontja Tagok: 4.) pontjában foglaltak az alábbiakban módosulnak:
4.) Őszi Csilla Eger, Tizeshonvéd u. 25. 3/3. sz. alatti lakos

A jelen Alapító Okirat módosítás az Alapító Okirat többi részét nem érinti, azok
hatályukban változatlan feltételek mellett fennmaradnak.
Felelős:

Habis László
polgármester
Jogi és Szervezési Iroda
Barta Viktor
Irodavezető
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda
Társy József
irodavezető

Határidő:

2010. december 31.

12
2010. május 27.

10. szám

399/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 2. pontjában felsorolt telephelyek közé
felveszi a 3300 Eger, Ady Endre út 4. sz. alatti ingatlant.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az alábbi Alapítói
Határozat aláírására és a határozatnak megfelelően a módosított Alapító Okirat aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. szeptember 30.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300
Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021223
cégjegyzékszámon nyilvántartva) alapítója a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint
módosítja.
1. Az Alapító Okirat 2. pontjának a társaság telephelyeire vonatkozó rendelkezései az
alábbi rendelkezéssel egészülnek ki:
3300 Eger, Ady Endre u. 4.
2. Az Alapító Okirat 6.1. pontja rendelkezései helyébe
(6.1. Az alapító törzsbetéte:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító korábbi 85.760.000 Ft összegű
törzsbetétjét már a társaság rendelkezésére bocsátotta, míg a 2010. április 29.-i
határozat szerinti új 153.980.000 Ft összegű törzsbetétet a vonatkozó közgyűlési
határozat alapján 2010. május 3. napjával bocstája a társaság rendelkezésére azzal,
hogy a 60.000.000 Ft pénzbeli betétet a társaság bankszámlájára befizeti, míg az
alábbiak szerint részletezett 93.980.000 Ft összegű nem pénzbeni betét (apport)
tárgyait a társaság tulajdonába adja.
Apport megnevezése:
3300 Eger, Rákóczi u. 15/A. sz. alatti,
egri 2121/18/A/21 hrsz. alatt felvett 130 nm
térmértékű iroda megnevezésű ingatlan
3300 Eger, Dobó tér 9. fsz. 1. sz. alatti,
egri 5042/A/1 hrsz. alatt felvett 21 nm
térmértékű iroda megnevezésű ingatlan

értéke:

15.630.000 Ft

5.250.000 Ft
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3300 Eger, Ady Endre u. 4. sz. alatti,
egri 6660/2 hrsz. alatt felvett 611 nm
térmértékű műhely megnevezésű ingatlan
az alábbi rendelkezés kerül:

73.100.000 Ft)

6.1. Az alapító törzsbetéte:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító a törzstőkét teljes mértékben már
korábban a társaság rendelkezésére bocsátotta, az annak szolgáltatására vonatkozó
határozatok alapján és szerint.
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Eger, 2010. szeptember 23.
………………………………………
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képviseletében Habis László polgármester

400/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási
terve 3. pontjának módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a munkanélküliek egyéb önkormányzati
foglalkoztatására a 2010. évi költségvetésben tervezett 100 fő létszámkeretét 200 főre
emeli, és elrendeli, hogy a módosítás kerüljön átvezetésre a soron következő
költségvetési rendeletben.
Felelős:

Dr. Estefán Géza jegyző
megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők

Határidő:

2010. október 31.
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401/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja és hagyja jóvá a
275/2010. (VI. 24.) számú közgyűlési határozat 1. számú pontjával elfogadott
közoktatási intézményi mutatószámokat:
•

A Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégiumban 2010.
szeptember 1-jétől indított osztályok száma mindösszesen 27,5 osztály,
melyből:
- szakközépiskolai osztály (nappali): 8,5
- szakiskolai osztály (nappali):
16,5
- felnőttoktatás (nappali, levelező):
2,5

•

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégiumban 2010. szeptember 1-jétől indított osztályok száma mindösszesen
50,5 osztály,
melyből:
- szakközépiskolai osztály (nappali): 19,5
- szakiskolai osztály (nappali):
27,0
- felnőttoktatás (nappali):
4,0

•

A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban 2010.
szeptember 1-jétől indított osztályok száma mindösszesen 18,5 osztály,
melyből:
- gimnáziumi osztály (nappali):
1,0
- szakközépiskolai osztály (nappali): 12,0
- szakiskolai osztály (nappali):
4,0
1,5
- felnőttoktatás (esti):

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő változások alapján, a
mutatószámok további csökkenése miatt, az 1. számú mellékletben részletezett
létszámkeret és előirányzat csökkenéseket rendeli el az érintett szakképző
intézményekben.
- 2010. évi létszámkeret csökkentés összesen: 3,5 fő pedagógus
2 517 e Ft
- 2010. évi kiadási előirányzatok zárolása:
melyből:
- személyi jellegű kiadások:
1 981 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:
526 e Ft
- dologi jellegű kiadások:
10 e Ft
A 2011. évet érintő előirányzat csökkentések a következő évi költségvetés
tervezésekor az érvényes finanszírozási rendnek megfelelően kerüljenek
figyelembevételre.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola részére, a 2010/2011. tanévre biztosított napközis csoportfejlesztés
előirányzatainak kiegészítésére az alábbi létszámtöbblet, valamint pótelőirányzat
kerüljön biztosításra 2010. szeptember 1-jétől 3 hónapra:
Létszámfejlesztés: + 0,65 fő pedagógus
2010. évi kiadási többlet: 176 e Ft,
melyből: - személyi jellegű kiadások: 139 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok: 35 e Ft
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- dologi jellegű kiadások:

Fedezete:

2 e Ft

a 2. pontban feladatcsökkenés miatt zárolt 2010. évi költségvetési
előirányzatok összege. A 2011. évet érintő előirányzat növekmények
meghatározására a 2011. évi költségvetés tervezésekor, az érvényes
finanszírozási rendnek megfelelően kell intézkedni

4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a 2. pont szerint zárolt és a fel
nem használt előirányzatok összege, 2 341 e Ft a 2010. évi önkormányzati költségvetés
VII/25 címszámára kerüljön átcsoportosításra („Önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó tartalék”).
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartói jogkörében eljárva elrendeli az érintett
közoktatási intézmények igazgatói részére a szükséges intézkedések megtételét.
Felelős:

Dr. Estefán Géza jegyző
megbízásából:
Társy József
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda Vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
érintett intézményvezetők

Határidő:

2010. október 15.

/ Az 1. számú melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

402/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Dobó István Gimnázium a
2011/2012. tanévben 3 négy évfolyamos gimnáziumi osztályt (általános, nyelvi, biológia
tagozat) és 1 öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi osztályt indíthat a 9.
évfolyamon. Fentieken túl az intézmény a 7. évfolyamon beindíthat 1 hat évfolyamos
gimnáziumi osztályt.
Felelős:

Társy József
irodavezető
Csontosné Mészáros Katalin
Igazgató

Határidő:

2010. október 31.
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403/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és
Kollégium a 2011/2012. tanévben 5 osztályt indíthat a 9. évfolyamon. Ebből 4 osztály
négy évfolyamos gimnáziumi osztály (általános, angol, német, humán, reál tagozat), még
1 osztály Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő öt évfolyamos gimnáziumi
osztály.
Felelős:

Társy József irodavezető
Gönczi Sándor igazgató

Határidő:

2010. október 31.

404/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Pásztorvölgyi Általános Iskola
és Gimnázium a 2011/2012. tanévben 2 osztályt indíthat a 9. évfolyamon, melyből 1
osztály öt évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály, 1 osztály pedig öt évfolyamos
két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály.
Felelős:

Társy József irodavezető
Rázsi Botond igazgató

Határidő:

2010. október 31.

405/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Kossuth Zsuzsa Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium a 2011/2012. tanévben 4 osztályt indíthat a 9. évfolyamon,
melyből 2 osztály négy évfolyamos szakközépiskolai osztály, 1 osztály négy évfolyamos
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rendvédelmi pályára előkészítő szakmacsoporton kívüli szakközépiskolai osztály, 1
osztály pedig szakiskolai osztály.
Felelős:

Társy József irodavezető
Matúzné Nagy Ildikó igazgató

Határidő:

2010. október 31.

406/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskola a 2011/2012. tanévben 4 osztályt indíthat a 9. évfolyamon,
melyből 2 osztály négy évfolyamos szakközépiskolai osztály, 1 osztály öt évfolyamos két
tanítási nyelvű szakközépiskolai osztály, 1 osztály pedig öt évfolyamos nyelvi előkészítő
szakközépiskolai osztály.
Felelős:

Társy József irodavezető
Rozmán Éva igazgató

Határidő:

2010. október 31.

407/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az Egri Kereskedelmi,
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium a 2011/2012.
tanévben 11 osztályt indíthat a 9. évfolyamon, melyből 4 osztály négy évfolyamos
szakközépiskolai osztály, 6 osztály szakiskolai osztály, 1 osztály pedig előrehozott
szakképző osztály.
Felelős:

Társy József irodavezető
Kállay-Pataki Piroska igazgató

Határidő:

2010. október 31.
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408/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a középiskolák 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium a 2011/2012. tanévben 7 osztályt indíthat az
általános műveltséget megalapozó szakaszban, melyből 2 osztály négy évfolyamos
szakközépiskolai osztály, 3 osztály szakiskolai osztály, 1 osztály felzárkóztató szakiskolai
osztály, 1 osztály pedig előrehozott szakképző osztály.
Felelős:

Társy József irodavezető
Borbély András igazgató

Határidő:

2010. október 31.

409/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú város Közgyűlése elrendeli a 2010. évi költségvetés VII/27.
címszámáról történő 140 millió Ft összegű tartalék kibontását a II. fejezet
Nagyberuházások új címszámára.
Felelős:

Habis László
Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető

Határidő:

2010. szeptember 30.

410/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 268/2010. (VI.24.) számú határozatát módosítja
úgy, hogy a 2007. évi pénzmaradvány pályázati tartalék címen rendelkezésre álló
3.000 eFt, a Felnémeti templom előtti támfal felújításához legyen biztosítva. Valamint
kötelezettséget vállal arra, hogy a Verőszala u. 42-44. szám mögötti partfal
veszélyelhárításához szükséges önerő, a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre álljon.
Felelős:

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2011. február 28.
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411/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. szeptember 30-ig terjedő időtartamra
meghosszabbítja a kezességvállalását az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
folyószámla hitelkeretére 170 millió forint hitel és járuléka erejéig a teljes hiteltartozásra.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezesi szerződés aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2011. szeptember 30.

412/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja erdőtelepítés megvalósítását a Rózsásdűlőben és a telepítéssel kapcsolatos 2011. évi költségvetésben, illetve a gördülő tervben
történő befogadását.
Felelős:

Gazdasági Iroda

Határidő:

folyamatos

413/2010. (IX.23.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. év IV. negyedévi feladattervét, valamint a
2011. év I. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

folyamatos

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2010. IV. negyedévi feladatterv
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2010. október 28.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Károlyváros városrész
szabályozási tervének az EKF IV. számú Gyakorlóiskola Bartók Béla téri épületének
területére vonatkozó módosításáról ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az árvízi szintjelző táblák
helyi védelem alá helyezéséről szóló 3/2007. (I.26.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztés az Eger, Hajdúhegy városrész 0939/69, 0939/70, 0939/71 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe vonásáról és annak kapcsán az 1/2004. (I.30.) számú önkormányzati
rendelete alapján fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről
Előterjesztés a Heves Megyei Közoktatási Közalapítványtól kapott pályázati támogatások
önrészének biztosítására
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Polgármester 2010.
III. negyedévben, saját hatáskörben hozott döntéseiről
Tájékoztató a „Közlekedésfejlesztés megvalósítás Eger városban a Deák Ferenc utcában”
című projekt fizikai megvalósulásáról
Tájékoztató a 2010. évi turisztikai nagyrendezvényekről
A Közgyűlés időpontja:

2010. november25.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 10/2010.
(II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Felsőváros Szabályozási
Tervének módosításáról ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Lajosváros nyugati
terület 504-es tömbre vonatkozó Szabályozási Terv módosításáról ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelet-tervezete Eger Város
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kötelező közművelődési és kulturális feladatairól szóló 47/2000. (IX.15.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részt vevő tanulók támogatására
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat Eger Város 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására
és az év végéig várható teljesítések alakulására
Javaslat az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Javaslat a nevelési-oktatási és egyéb intézményvezetők prémiumfeladatának értékelésére
Javaslat a Társadalmi Megújulás Program keretében, pedagógus továbbképzések
támogatására
Javaslat Eger város 2011. évi testvérvárosi együttműködésére és nemzetközi
kapcsolataira
Tájékoztató a 2010. szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról
Tájékoztató a 2010. október havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról
Tájékoztató a munkaerő-piaci, a foglalkoztatási és a demográfiai folyamatokról
Tájékoztató az Eger, Tetemvár és Vécsey-völgy utcai zárt csapadékcsatorna építése és a
nyíltárkos rendszer rekonstrukciója című projekt fizikai megvalósulásáról
Tájékoztató a 2010. évi testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatokról
A Közgyűlés időpontja:

2010. december 16.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2011. évi
átmeneti gazdálkodásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Szépasszonyvölgy
városrész Szabályozási tervének felülvizsgálata kapcsán Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosításáról, valamint Eger város Településszerkezeti tervének
módosításáról ( I. forduló )
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Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft ügyvezetőjének megbízásáról.
Előterjesztés a Heves megyei Vízmű Zrt vezérigazgatójának, valamint az Igazgatóság
tagjának megbízásáról
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2011. évi üzleti tervéről, az ügyvezető 2011. évi
prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2010. évi beszámolójáról
Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2011. évi üzleti tervéről, az ügyvezető 2011. évi
prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2010. évi beszámolójáról
Előterjesztés az Agria Film Kft. 2011. évi üzleti tervéről, az ügyvezető 2011. évi
prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2010. évi beszámolójáról
Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervéről, az ügyvezető 2011.
évi prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2010. évi
beszámolójáról
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2011. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság
2010. évi beszámolójáról
Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2011. évi üzleti tervéről, az ügyvezető 2011.
évi prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság 2010. évi
beszámolójáról
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású általános iskolák működési /felvételi/
körzetének felülvizsgálatáról, módosításáról a 2011/2012. tanévre
Előterjesztés a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és
infrastruktúrájának fejlesztése a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, kollégium
épületében” című pályázat önerő biztosításáról
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. év I. negyedévi feladattervére,
valamint 2011. év II. negyedévi feladatterv-tervezetére
Javaslat Eger Város 2011. évi költségvetési koncepciójára
Javaslat az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Javaslat Eger Megyei Jogú Város közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervének
módosítására
Javaslat az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére
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Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben működő iskolaszék fenntartói képviseletére
Tájékoztató a 2010. november havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról

2011. I. negyedévi feladatterv-tervezet
A Közgyűlés tervezett időpontja: 2011. január 20.
Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei
tartalmának meghatározásáról szóló 9/2005. (III. 04.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális
támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás
rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi Közfoglalkoztatási tervéről
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Javaslat a Sportlétesítmények 2011. évi használatára
Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Polgármester 2010.
IV. negyedévben, saját hatáskörben hozott döntéseiről

A Közgyűlés tervezett időpontja: 2011. február 24.
Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 10/2010.
(II. 26.) számú Önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Vécseyvölgy és
Bikalegelő városrész Szabályozási Terv vonatkozó módosításáról ( I. forduló )
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön
szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) sz. rendelet
módosításáról
Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervéről, az
ügyvezető 2011. évi prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság
20110. évi beszámolójáról
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról
Előterjesztés a közoktatási intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2011.
március 1-jei hatályú változásaival összefüggő előirányzat módosításokról
Előterjesztés a 2011. évi sportcélú támogatások felosztására
Előterjesztés a 2011. évben megüresedő garzonházi lakások bérbevételére jogosultak
jegyzékének jóváhagyásáról
Előterjesztés a 2011. évi nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének
jóváhagyásáról
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az Önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Tájékoztató a 2010. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításról
A Közgyűlés tervezett időpontja: 2011. március 31.
Napirendek
Eger Megyei Jogú Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programjának felülvizsgálata
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Helyi Építési Szabályzatának módosítása az Eger, Délkeleti Külterület (Kistályai útVécsey-völgy utca- Eger város közigazgatási határa) szabályozási terve és
Településszerkezeti terv módosítása kapcsán ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Lajosváros nyugati
terület
Szabályozási Terv módosításáról ( II. forduló )
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló
14/2007. (III. 30.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztés az Agria Volán Zrt. részére 2010. évben nyújtott normatív és önkormányzati
támogatás elszámolásáról
Előterjesztés Heves Megyei Vízmű Zrt. részére átadott fejlesztési pénzeszköz
elszámolásáról
Előterjesztés a 2011/2012. tanévben indítandó általános iskolai első évfolyamos osztályok
számáról
Előterjesztés Lakásigénylési névjegyzékről
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. év II. negyedévi feladattervére,
valamint 2011. év III. negyedévi feladatterv-tervezetére
Javaslat az Eger Város Oktatás- és Nevelésügyéért, az Eger Kiváló Pedagógusa kitüntetés
valamint a Polgármesteri Dicséret elismerés adományozására
Javaslat az egyesületek 2011. évi uszodahasználatára fordítandó pénzügyi keret
felosztására
Beszámoló a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás projektjeiről

