EGER MEGYEI JOGÚ
VÁROS
RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK
TÁRA

2010. február 25.

2. szám
RENDELETEK

5/2010. (II.26.) sz. önk. rendelet

az Eger város nevének, címerének
és zászlajának használatáról szóló
4/1992. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

5. oldal

6/2010. (II.26.) sz. önk. rendelet

az Eger város ösztöndíjasa cím
alapításáról szóló I/2000. (I. 26.)
számú önkormányzati rendelet
módosításáról

6. oldal

7/2010. (II.26.) sz. önk. rendelet

az önkormányzat tulajdonában álló
bérlakások
bérbeadásának,
valamint a bérleti díjak és a külön
szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009.
(V. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

7. oldal

8/2010. (II.26.) sz. önk. rendelet

az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló
módosított 10/2009. (II. 27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására

9. oldal

9/2010. (II.26.) sz. önk. rendelet

Eger
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata költségvetési és
zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról

12. oldal

10/2010. (II.26.) sz. önk. rendelet

az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről

13. oldal
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HATÁROZATOK

64/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a 26-os és 27-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

32. oldal

65/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet
alapján a bölcsődék és közoktatási
intézmények
infrastrukturális
fejlesztéséhez igényelhető támogatási lehetőségről

33. oldal

66/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.
67/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.
68/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.
69/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az
Egerszalóki
Gyógyforrást
Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti
tervéről, az ügyvezető 2010. évi
prémium feladatának meghatározásáról, a Felügyelő Bizottság
2009. évi beszámolójáról, 2010. évi
munkatervéről

33. oldal

70/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az Eger Termál Kft. részére
nyújtott 2009. évi fejlesztési célú
támogatás elszámolásáról

34. oldal

71/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

közszolgáltatási szerződés megkötésére
a
Pinceszínház
Eger
Művészeti Közhasznú Egyesület és
az Önkormányzat között

35. oldal

72/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az Egri Szimfonikus Zenekarral
kötött közszolgáltatási szerződés
módosításár

38. oldal

73/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a Babszem Jankó Gyermekszínház
Közhasznú Kulturális Egyesülettel
történő közszolgáltatási szerződés
megkötésére

39. oldal

74/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az Agria Játékok Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú
Kulturális
Szolgáltató Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására

42. oldal

75/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár TÁMOP 3.2.11/10/1 kódszámú pályázatának benyújtására

42. oldal

76/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az Egri Kulturális és Művészeti
Központ
TÁMOP
3.2.11/10/1
kódszámú pályázatának benyújtásához

43. oldal
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77/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázaton
való
részvételhez
szükséges önerő biztosítására

43. oldal

78/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az
önkormányzati
tulajdonú
külterületi ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezéséről

44. oldal

79/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a 710/2009. (XI. 26.) számú
közgyűlési határozat módosítására

44. oldal

80/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az egri 0779/8,9,10,11,12,13,37,39
hrsz-ú
ingatlanok belterületbe
vonásáról és annak kapcsán Eger
Megyei Jogú Város Közgyűlésének
1/2004.(I.30.) számú önkormányzati
rendelete alapján fizetendő egyszeri
összeg mértékéről

45. oldal

81/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a 2010. évi sportcélú támogatások
felosztására

51. oldal

82/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

ideiglenes
(alkalmi)
jelleggel
végzett
iparűzési
tevékenység
ellenőrzéséhez
szükséges
adatszolgáltatás elrendelése

55. oldal

83/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

56. oldal

84/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a 729/2009. (XII.17.) számú
közgyűlés határozat módosítására

56. oldal

85/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az
egri
4870/6
hrsz.-ú
ingatlanra
kötendő
megállapodás jóváhagyására

86/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

az Agria Film Kft. 3D-s műszaki
fejlesztéséről,
tagi
kölcsön
nyújtásáról

87/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a szavazatszámláló bizottságok
tagjainak
és
póttagjainak
megválasztására

88/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.
- tól
92/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a 2010. évi nyugdíjasházi lakások
bérbevételére
jogosultak
jegyzékének jóváhagyására
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93/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.
94/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

a
2010.
évben
megüresedő
garzonházi lakások bérbevételére
jogosultak jegyzékének jóváhagyására

95/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.
- tól
101/2010 (II.25.) sz. közgy. hat.

elutasított szociális támogatások
ellen benyújtott fellebbezésekről

Ezen határozatokat a Közgyűlés zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára nem
tartalmazza.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
5/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelete

az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló
4/1992. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A § (1) bekezdésének f) pontjában,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (6) bekezdésének
a) pontjában biztosított jogkörénél fogva az Eger város nevének, címerének és zászlajának
használatáról szóló 4/1992. (II.11.) számú Önkormányzati rendelet módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (2) bekezdésének c. és f. pontja az alábbiak szerint módosul:
c. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal által vagy
megbízásából kiadott, és a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó
kiadványokon.
f. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Eger Kulturális és
Szórakoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság marketing kiadványain.
2. §
A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere engedélyezi a címer használatát és megállapítja
annak feltételeit. A címer használatával kapcsolatos ügyekben első fokon a Polgármester
dönt, határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezéssel élni.
3. §
A Rendelet 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:
A jelen rendeletben nem szabályozott esetekben a felhasználásra adott eseti engedélyben –
amennyiben a címer felhasználásával a felhasználó szervek pénzbevételekre tesznek szert,
a Polgármester az engedélyekben díj befizetését is előírhatja.
Ennek mértékét meghatározott összegben, vagy a bevétel % -ában kell megállapítani.
4. §
A Rendelet 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:
A címerhasználat vagy Eger város neve használata iránti engedély kiadása megtagadható,
ha a használat vagy a forgalomba hozatal módja vagy körülményei az önkormányzat, a
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város, a város lakosságának jogát, jogos érdekeit, méltóságát sértené, vagy veszélyeztetné.
Meg kell tagadni az engedély kiadását, illetve vissza kell vonni az engedélyt a méltatlan,
ízléstelen, a közfelfogás szerint jó erkölcsbe ütköző tárgyakon, kiadványokon.
5. §
A Rendelet 4. § (6) bekezdése az alábbiak szerint változik:
A 2/A. §-ban foglalt név-, és 3. §-ban foglalt címer használatának ellenőrzéséről a
polgármester gondoskodik. A polgármester az engedélyt visszavonhatja, ha a felhasználás
a kérelemtől és a kiadott engedélytől eltérően történik.
6.§
A Rendelet 4. § (9) bekezdésként az alábbiakkal egészül ki:
A címerhasználat vagy Eger város neve használata iránti engedély kiadása iránti kérelem
elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy a használatot kérelmező tevékenysége kelt–e olyan
hamis látszatot, amelynek alapján a használat engedélyezésével a kérelmező
indokolatlanul önkormányzati alapításúnak, működtetésűnek, fenntartásúnak vagy
kötődésűnek tűnne. A kérelem elbírálásakor vizsgálni kell azt is, hogy a kérelmező
korábban kiadott engedély jogosultjával azonos tevékenységet folytat-e. Ezen esetekben a
kérelem mérlegelési jogkörben elutasítható.
7.§
Jelen rendelet-módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László s.k.
polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
jegyző

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
6/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelete
az Eger város ösztöndíjasa cím alapításáról szóló
1/2000. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

1. §
A Rendelet 2. § (3) bekezdésként az alábbiakkal egészül ki:
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Az ösztöndíj utolsó alkalommal arra a félévre állapítható meg, amelyekben a pályázó
érettségi vizsgát tesz, vagy az első diplomát megszerzi alapképzésen, és az arra épülő
mesterképzésen.
2. §
Jelen rendelet-módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László s.k.
Eger MJV polgármestere

Dr. Estefán Géza s.k.
Eger MJV címzetes főjegyzője

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
7/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának,
valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának
szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
A rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
A piaci alapon bérbe adott lakás bérlője abban az esetben kérheti a lakás költségelvű, vagy
szociális helyzet alapján bérbe adott lakássá történő minősítését, amennyiben a lakás
megfelel a 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
2. §
A rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépnek, illetve a következő
új (3-4) bekezdéssel egészül ki:
(1) A lakásigénylési névjegyzéken nem szereplő, szociális helyzet alapján bérbeadásra
jogosult számára lakás soron kívül abban az esetben adható bérbe, ha a lakhatása
a) korábbi lakásában az életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti,
b) a gazdasági válság következményei, illetve természeti vagy egyéb
katasztrófa-helyzet miatt szűnt meg.
(3) Amennyiben
a) a bérbe adható (üres) Garzonházi lakások hasznosítására a 11-13. §-ok alapján
azért nem kerül sor, mert a pályázatot benyújtó, a lakások bérbevételére jogosult
lakásigénylők száma kevesebb, mint a rendelkezésre álló lakás,
b) a bérlőkijelölési joggal rendelkező a számára biztosított lakást átmenetileg nem
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hasznosítja, és azt az önkormányzat rendelkezésére bocsátja
a lakások legfeljebb 1 évre bérbe adhatóak.
(4) A (3) bekezdés a) pontja esetében a lakbér megállapításánál a 39. § (3) bekezdése nem
alkalmazható.
3. §
A rendelet 36. § (2-3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A lakásbérleti jogviszony megszűnése után a lakásban visszamaradó, jogszerűen
befogadott személy határozatlan idejű bérleti jogviszony esetén legfeljebb 5 évig,
határozott idejű bérleti jogviszony esetén a bérleti jognak a határozott idő lejártáig való
folytatására jogosult.
(3) A bérleti jogviszonynak a bérlő halála miatt történő megszűnése esetén a bérlő örököse
köteles a bérlő tulajdonát képező, a bérlakásban maradt tárgyakat a 30 napon belül
elszállítani. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőre a lakást üres állapotban nem
adja át, a lakáskezelő szerv az örökös költségére, kárára raktárba, vagy arra alkalmas
más helyiségbe helyezheti el az ingóságokat.
4. §
A rendelet 54. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
Az óvadék összege a lakásra megállapított havi lakbér kétszerese.
5. §
A rendelet 62. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(1) A Polgármester által gyakorolt bérbeadói jogok:
j) a bérlő nélküli bérlakás, illetve bérbe adott lakás megüresedés esetén történő
hasznosítási módjáról.
6. §
Azok a bérlők, akik estében a 26/2009. (V. 29.) sz. rendelet hatályba lépésekor a rendelet
10. § (3) bekezdésében foglaltak fennálltak, a szociális lakbér megállapítására legfeljebb
2011. december 31. napjáig jogosultak.
7. §
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a rendelet 60. § (1) a) pontja, a korábbi b-f) pontok a-e) pontokra
változnak.

Habis László s.k.
Eger MJV polgármestere

Dr. Estefán Géza s.k.
Eger MJV címzetes főjegyzője
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
8/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására

1. §
(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II.
Rész - Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai - 2. § (1) bekezdése az
alábbiakra módosul:
„(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi
költségvetésének finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét
15.711.122 ezer forintról 575.241 ezer forinttal 16.286.363 ezer forintra módosítja,
ezen belül:
• a működési célú bevételt
• a felhalmozási célú bevételt

13.472.239 eFt-ról
2.238.883 eFt-ról

468.719 eFt-tal
106.522 eFt-tal

13.940.958 eFt-ra
2.345.405 eFt-ra

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2009. évi költségvetésének
finanszírozási kiadásokkal csökkentett főösszegét 16.231.972 ezer forintról 575.241 ezer
forinttal 16.807.213 ezer forintra módosítja, ezen belül:
• a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
- a speciális célú támogatásokat

13.465.879 eFt-ról

441.732 eFt-tal

13.907.611 eFt-ra

5.714.288 eFt- ról
1.802.876 eFt- ról
3.970.853 eFt- ról
26.053 eFt- ról
1.077.095 eFt- ról

118.204 eFt-tal
-36.224 eFt-tal
319.255 eFt-tal
-1.336 eFt-tal
121.023 eFt-tal

5.832.492 eFt-ra
1.766.652 eFt-ra
4.290.108 eFt-ra
24.717 eFt-ra
1.198.118 eFt-ra

• a felhalmozási célú kiadást

2.766.093 eFt- ról

133.509 eFttal

2.899.602 eFt-ra

1.223.664 eFt- ról
351.377 eFt- ról

-71.064 eFt-tal
54.148 eFt-tal

1.152.600 eFt-ra
405.525 eFt-ra

209.741 eFt- ról

82.867 eFt-tal

292.608 eFt-ra

332.363 eFt- ról
2321 főről

122.880 eFt-tal
10 fővel

455.243 eFt-ra
2331 főre

ebből:
- a beruházások összegét
- a felújítások összegét
- az intézményi felhalmozások
összegét
-az egyéb felhalmozási célú kiadást,
támogatásokat
- a létszámkeretet
módosítja.”
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(2) A R. 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(4) Az Önkormányzat költségvetésén belül a kisebbségi önkormányzatok –
határozataikkal önkormányzatonként jóváhagyott – bevételi és kiadási főösszegei:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Egri Görög Önkormányzat
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

7.171 eFt- ról
4.062 eFt- ról
5.092 eFt- ról
2.515 eFt- ról

3 eFt-tal
200 eFt-tal
3 eFt-tal
2 eFt-tal

7.174 eFt-ra
4.262 eFt-ra
5.095 eFt-ra
2.517 eFt-ra

módosulnak.”
(3) A R. 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(5) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a
2009. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 72.684 eFt-ról 136.466 eFt-tal
209.150 eFt-ra módosította.”
2. §
(1) A R. 3. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget a bevételi források
(fejezetek) szerint az alábbi összegekre módosítja:
a.) Saját bevételek
(I. és II. fejezetek):
b.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
(III. fejezet):
c.) Helyi kisebbségi önkormányzatok saját bevétele
(IV. fejezet):
d.) Támogatásértékű bevételek
(V. fejezet):
e.) Hitelek, támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
(VI. fejezet):
f.) Átengedett központi adók
(VII. fejezet):
g.) Központi költségvetési támogatás
(VIII. fejezet):
h.) Előző évek pénzmaradványa
(IX. fejezet):
i.) Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány
igénybevétele
j.) Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása
alaptevékenységre

6.402.365 eFt
119.634 eFt
500 eFt
618.609 eFt
1.760.414 eFt
1.448.969 eFt
5.457.490 eFt
1.498.281 eFt
694.958 eFt
6.679 eFt
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(2) A R. 3. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok
(fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbi összegekre módosítja:
a.) Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/ 1 előirányzati csoport):
b.) Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások
(I. fejezet/ 2 előirányzati csoport):
c.) Polgármesteri Hivatal működési költségvetés
(II. fejezet/ 1 előirányzati csoport):
d.) Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai
(II fejezet/1, 2 előirányzati csoport):
e.) Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport):
f.) Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):
g.) Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport):
h.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
i.) Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
(III. fejezet/1,2 előirányzati csoport):
j.) Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése
(IV. fejezet/1 előirányzati csoport):
k.) Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
(V. fejezet/ 2 előirányzati csoport):
l.) Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése
(VI. fejezet):
m.) Tartalékok
(VII. fejezet):
n.) Pénzmaradványi tartalék
(VIII. fejezet):
o.) Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az intézményeknek
p.) Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése
q.) Költségvetési befizetések
r.) Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása
alaptevékenységre

8.495.196 eFt
292.608 eFt
3.855.433 eFt
722.036 eFt
394.238 eFt
90.000 eFt
969.770 eFt
44.750 eFt
209.150 eFt
19.048 eFt
368.584 eFt
1.384.453 eFt
424.537 eFt
- eFt
461.765 eFt
233.193 eFt
36.459 eFt

(3) A R. 3. §-a az alábbi (15)-ös bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az évközi előirányzat-módosításokat jelen rendelet
tartalmazzák.”

4-12/d. sz. mellékletei

6.679 eFt
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3. §

A R. 4. §-a a következők szerint módosul:
„(1) Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés m.) pontjában jóváhagyott kiadási
összegből az általános tartalék 50.896 eFt.
(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés m.) pontjában jóváhagyott
kiadásának összegéből a céltartalék 373.641 eFt-ra módosul, a VII. fejezet 2-36-os
címszám szerinti részletezés alapján.”

4. §
Ez a rendelet 2009. december 31. napján lép hatályba.

Habis László sk.
Polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
Jegyző

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
9/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelete
a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi meghatározásáról
1.§
(1)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat összevont költségvetési és
zárszámadási mérlegének szerkezetét az 1. számú mellékletben részletezettek szerint
hagyja jóvá.
(2)
A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének és zárszámadásának
struktúrája mérlegszerűen a 2. számú melléklet szerinti kerül elfogadásra.
(3)
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve a 3. számú mellékletben foglaltak alapján fogadja el a Közgyűlés.
(4)
A költségvetési és a zárszámadási rendeletben a közvetett támogatások kimutatása
„Az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendelet 36.§
(2) bekezdésében részletezettek szerint történik.
2.§
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(1)
A zárszámadási rendeletben az önkormányzat adósságállománya a 4. számú
melléklet alapján kerül bemutatásra.
(2)
Eger város önkormányzatának vagyonkimutatása „Az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
számú kormányrendelet 44/A.§-ában foglaltak szerinti részletezettségben készül.
3.§
(1)
Ez a rendelet 2010. január 1-től lép hatályba, rendelkezéseit először a 2010. évi
költségvetés és zárszámadás készítésekor kell alkalmazni.
(2)
A 9/2005. (III. 04.) számú többször módosított rendelet 2010. május 31-ig
hatályban marad a 2009. évi költségvetési beszámoló tartalmának meghatározására.

Dr. Estefán Géza s.k.
címzetes főjegyző

Habis László s.k.
polgármester

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
10/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény
91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendelet (Ámr.) 36. §-a alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
I. RÉSZ
A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed
a.) az Önkormányzat Közgyűlésére és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és
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b.) az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő, illetve önállóan
működő és gazdálkodó intézményekre.
(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évre határozattal jóváhagyott
költségvetésére, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és
az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Társulás költségvetésére vonatkozóan
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nem rendelkezik döntési jogosultsággal.
II. RÉSZ
Az Önkormányzat költségvetésének
bevételei és kiadásai
2. §
(1)

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi
költségvetésének
a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét
12.643.410 ezer Ft-ban, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási
főösszegét 14.361.558 ezer forintban
ezen belül:
• a működési célú bevételt
11.245.059 e Ft-ban
ebből:
1.226.295 e Ft-ban
- intézményi működési bevételek
- önkormányzatok sajátos működési bevételei 5.393.266 e Ft-ban
- önkormányzatok költségvetési támogatása 4.071.244 e Ft-ban
- támogatásértékű működési bevételek
470.024 e Ft-ban
( ebből TB alaptól 33.900 e Ft)
- működési célú pénzeszköz átvétel
69.230 e Ft-ban
•

a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
- a speciális célú támogatásokat

11.504.435 e Ft-ban
5.399.867 e Ft-ban
1.420.758 e Ft-ban
3.766.809 e Ft-ban
13.464 e Ft-ban
652.578 e Ft-ban

•

a felhalmozási célú bevételt
1.398.351 e Ft-ban
ebből:
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek
526.706 e Ft-ban
- támogatásértékű felhalmozási bevételek 844.895 e Ft-ban
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
7.550 eFt-ban

•

a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- a felújítások összegét
- az intézményi felhalmozások összegét

2.857.123 e Ft-ban
1.603.305 e Ft-ban
259.235 e Ft-ban
111.122 e Ft-ban
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-

az egyéb felhalmozási célú kiadás,
támogatás
a létszámkeretet

197.610 e Ft-ban

a költségvetési szervekre
a közfoglalkoztatottakra
állapítja meg.

2.246 főben
100 főben

(2)

A 2010. évi költségvetés hiánya 2.780.984 eFt, mely 259.376 eFt összegű
működési bevételeket meghaladó működési kiadást, továbbá 2.521.608 eFt
felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadást tartalmaz. A költségvetés
hiánya külső finanszírozással kerül biztosításra. A működési hiány finanszírozását
működési hitelfelvétellel, a fejlesztési hiányt fejlesztési célú hitelfelvétellel és/vagy
kötvénykibocsátással biztosítja az önkormányzat. A fejlesztési hitel összegéből
159.519 eFt hitel szerződését 2009. évben a város megkötötte, felhasználása
áthúzódik 2010-re.

(3)

A 2010. évi hiteltörlesztés összege 1.062.836 ezerFt.

(4)

Az Önkormányzat költségvetésén belül a helyi kisebbségi önkormányzatok határozataikkal önkormányzatonként jóváhagyott - bevételi és kiadási főösszegei az
alábbiak:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Egri Görög Önkormányzat
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

(5)

4.635 ezer forint
3.066 ezer forint
3.116 ezer forint
1.746 ezer forint

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a
2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 114.998 ezer Ft-ban hagyta
jóvá, az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa pedig 15.897 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegről döntött.
3. §

(1)

Az Önkormányzat költségvetésének fejezet- és címrendjét a 7. sz. melléklet
tartalmazza.

(2)

A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 15.424.394 eFt bevételi főösszeget bevételi
források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:
a./

Önkormányzati költségvetési szervek bevételei
(I. fejezet):
b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei
(II. fejezet)
c./ Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások
bevételei
(III. fejezet)

989.743 eFt
6.299.468 eFt
117.427 eFt
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d./ Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei
(IV. fejezet):
e./ Központi költségvetési támogatás
(V. fejezet):
f./ Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen
átvett pénzeszközök
(VI. fejezet):
g./ Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
(VII. fejezet):
h./ Előző évi pénzmaradvány
(VIII. fejezet):
i./ Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás
(IX. fejezet):

2. szám
2.493 eFt
4.071.244 eFt
1.128.835 eFt
34.200 eFt
0 eFt
2.780.984 eFt

Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 33.900 ezer
Ft-ot vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevételként.
(3)

A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek, jogcímek, előirányzati csoportok és
kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(4)

A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 15.424.394 eFt kiadási főösszeget kiadási
előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja
jóvá:
a./
b./
c./
d./
e./
f./
g./
h./
i./
j./
k./
l./

Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés
7. 572.602
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):
eFt
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások
111.122 eFt
(I. fejezet/2 előirányzati csoport):
Polgármesteri Hivatal működési költségvetés
3.103.002 eFt
(II. fejezet/1 előirányzati csoport):
Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai
541.887 eFt
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport):
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai
249.235 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport)
Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai
220.000 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai
1.317.542 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai
14.200 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport)
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások
130.895 eFt
(III. fejezet/1 előirányzati csoport
Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése
12.563 eFt
(IV. fejezet/1 előirányzati csoport):
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű 160.900 eFt
kiadások
(V. fejezet/2 előirányzati csoport)
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása
1.267.985 eFt
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(VI. fejezet):
m./ Tartalékok
(VII. fejezet):

722.461 eFt

(5)

A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, jogcímek, előirányzati csoportok és
kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(6)

Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek
szerinti bontásban a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(7)

A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves
bontásban a 4. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai között szerepelnek a
folyamatban lévő, illetve a gördülő tervben szereplő felújítások, beruházások
kiadásai, az érvényben lévő többéves kihatású megállapodások alapján fizetendő
támogatások összegei, továbbá a közgyűlési döntések alapján tartalék címen
tervezendő előirányzatok.
Az egyes kiemelt felújítási és beruházási feladatok kiadásainak 2010-2012. évekre
vonatkozó előirányzatait a 4/a sz. melléklet mutatja be, melynek 2010. évre
vonatkozó részletezését a műszaki feladatok szerint a Közgyűlés jóváhagyja.

(8)

A gördülő tervezés keretében az önkormányzat 2010 – 2012. évekre vonatkozó
várható előirányzatait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

(9)

Az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a
Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a
Közgyűlés. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a 6/a. melléklet
alapján kerül elfogadásra.

(10)

A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a
8. sz. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(11) A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait mérlegszerűen
önkormányzatonként külön-külön a 9/a, b, c, d sz. mellékletek részletezik. Az
önkormányzati költségvetési támogatás összegét





a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál
az Egri Görög Önkormányzatnál
a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnál
a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnál

3.990 eFt-ban,
2.470 eFt-ban,
2.470 eFt-ban,
1.140 eFt-ban

hagyja jóvá a Közgyűlés.
(12)

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat
felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(13)

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és
kiadásait a 11. sz. melléklet tartalmazza.
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4. §
(1)

Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés m./ pontjában jóváhagyott kiadási
összegéből az általános tartalék 50 000 eFt.

(2)

Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés m./ pontjában jóváhagyott
kiadásának összegéből a céltartalék 672.461 eFt, a VII. fejezet 2-31-es címszám
szerinti részletezés alapján.
5. §

A Közgyűlés felhatalmazza az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó
költségvetési szervek vezetőit és a polgármestert a 2010. évi költségvetésben előírt
bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.
III. RÉSZ
A költségvetés végrehajtásával és módosításával
kapcsolatos rendelkezések
6. §
Általános rendelkezések
(1)

A tervezés során külön kell választani a költségvetési szervek működési bevételeit
és kiadásait a felhalmozási bevételektől és kiadásoktól.

(2)

Az éves költségvetés végrehajtását
a./ az alapító okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi
szervezeti működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és
kötelezettségek mellett,
b./ a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű
használata követelményeinek érvényesítésével,
c./ a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások
betartásával
kell biztosítani.

(3)

Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá tartozó szerveknek a
Közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó beszerzéseik
megvalósítása során a Kbt-t, a helyben központosított közbeszerzésekről szóló
63/2008. (XII.19.) EMJV Kgy. rendeletet, és a vonatkozó helyi szabályzatot
alkalmazni kell.

19
2010. február 25.

2. szám

(4)

A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A
költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása
költségvetésük részét képezi.

(5)

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét
és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(6)

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott
kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel
- vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a
jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló
kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben
megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet
előirányzatot meghaladó kiadást.

(7)

A költségvetés végrehajtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani az előirányzott
bevételek beszedésére. A kötelezettségvállalások megtörténte előtt meg kell
győződni arról, hogy az időarányos működési és felhalmozási bevételek
realizálódtak-e. Amennyiben a kiadások halaszthatók, csak későbbi időpontban – a
bevételek teljesülése után – vállalható kötelezettség. A közüzemi számlák
határidőben teljesítendők. A szigorú takarékos gazdálkodásról minden
költségvetési szerv vezetőjének gondoskodnia kell.

(8)

Megkülönböztetett figyelemmel kell az év folyamán az adóbevételek beszedését
biztosítani. Az adóbevételek 2010. március végén felülvizsgálandók és jelentős
elmaradás esetén szükségessé válhat a kiadások haladéktalan újragondolása.

(9)

Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a
kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség
időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható,
kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló
kötelezettségeket.

(10)

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának
(hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és
kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.

(11)

Korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés,
lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70
%-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi
hozzájárulások beszedéséből származó bevétel.

(12)

Az Önkormányzat Közgyűlése - amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti
adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha
annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállománya eléri az
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éves eredeti dologi kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 25 millió forintot és ezt
a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(13)

A tartozásállomány fennállásáig csak az önkormányzati biztos ellenjegyzése
mellett vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés.

(14)

A 249/2000. (XII. 24.) többször módosított kormányrendelet 37.§ (1) és (7)
bekezdése alapján Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kétévenkénti leltározás
elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményeinél, mivel az eszközökről
és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás
készül mennyiségben és értékben. A kétévenkénti leltározás nem alkalmazható
átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén a kormányrendelet
13/A §-a szerint. A soron következő leltározást 2010. év végén kell elvégezni.
2010-től az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i
fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a
megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.
7. §

(1)

A Közgyűlés
a./ az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek,
b./ a Polgármesteri Hivatal
költségvetését
jelen
rendelet
módosításával
testületi
döntéssel
megváltoztathatja.

(2)

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és az Eger és Körzete
Kistérségi Területfejlesztési Társulás költségvetését a Társulási Tanács fogadja el
és módosíthatja, a módosításokat, átcsoportosításokat a Költségvetési rendelet
kiadási és bevételi előirányzatain át kell vezetni.

(3)

A költségvetési rendeletbe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok
kizárólag a kisebbségi önkormányzatok határozata alapján módosíthatók, a
módosításokat a Költségvetési rendelet kiadási és bevételi előirányzatain át kell
vezetni.

(4)

A költségvetési előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások nem
érinthetik az Országgyűlés és a Kormány kizárólagos hatáskörébe tartozó
előirányzat változtatásokat.

(5)

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet
vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot
biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A Közgyűlés – az
első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv
számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a
költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. Az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a
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jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül
tájékoztatja. A Közgyűlés legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a
költségvetési rendeletet.
(6)

Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.

(7)

A helyi előirányzat változtatások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
a./ pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a
költségvetés főösszegeinek módosítása,
b./ ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek
módosítása,
c./ a jóváhagyott kiadási, bevételi, támogatási főösszeg változatlansága mellett fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti
–átcsoportosítások.

(8)

A Közgyűlés elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Költségvetési
és Gazdálkodási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elé kell terjeszteni.

(9)

Az Áht. 14.§-a alapján tartozást átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást
vissza nem térítendővé átalakítani költségvetési előirányzattal megtervezve és
költségvetési kiadásként elszámolva lehet. Tartozásátvállalást jelent az elengedés
időpontjáig terhelő kamat és egyéb fizetendő terhek összege is. Bevételként és
bevételi előirányzatként a kiadással azonos összeg kerül elszámolásra olyan
bevételként, amelyet a tartozás vagy a visszatérítendő támogatás megfizetése
eredményezne.
Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések
8. §

Előirányzat változtatatása az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervek hatáskörében
(1)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője, továbbá azon
önállóan működő költségvetési szervek vezetői, melyek valamennyi előirányzatuk
felett önállóan rendelkeznek, saját hatáskörben az I. fejezet kiadásainál a működési
költségvetés, valamint a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatain belül
előirányzat-átcsoportosítást hajthatnak végre, figyelemmel arra, hogy a változtatás
működési zavart nem okozhat, továbbá nem ütközik az Ámr. 68. § (2) bek.
előírásával. Azon önállóan működő költségvetési szerveknél, melyek egyes
előirányzatait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kezeli, az
előirányzat változtatásra a meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatainak
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ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője
jogosult.
(2)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi
előirányzatain felüli többletbevételét intézményvezetői hatáskörben felhasználhatja.

(3)

A (2) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási
igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(4)

Többletbevétel elérése nélkül változtatható intézményi saját hatáskörben a bevételi
és kiadási előirányzat e rendelet 7.§ (9) bekezdése alapján, figyelemmel a hatályos
jogszabályi és önkormányzati előírásokra. A többletbevétel elmaradása azonban év
végén szükségessé teszi a kiadások közötti előirányzat rendezéseket intézményi,
vagy közgyűlési hatáskörben.

(5)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a működési
költségvetés és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatai közötti, továbbá a
működési költségvetés, és felhalmozási kiadások előirányzati csoportjai közötti
előirányzat változtatást csak a közgyűlés határozatát, illetve rendeletét követően
hajthat végre. Ez a rendelkezés értelem szerint vonatkozik az önállóan működő
költségvetési szervre is.

(6)

A 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyását követően a pénzmaradvány személyi
juttatásra fordítható részének azt a személyi juttatás megtakarításából származó
összeget kell tekinteni, melynek járulék maradványa is rendelkezésre áll.

(7)

A közalkalmazotti törvény szerint az adható kategóriába tartozó pótlékok
megállapítására, illetve a meglévők szintjének emelésére - fedezet hiányában nincs lehetőség. A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek - az
intézményvezetők és gazdaságvezetők kivételével - csak az adott munkavállalóra
érvényesek. Átszervezés, munkaviszony megszűnése esetén ez az illetményrész
sem az újonnan belépő dolgozóra, sem pedig más -a költségvetési szervnél –
foglalkoztatottra nem ruházható át. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a központi
költségvetésből, kötött felhasználású normatívából gazdálkodó költségvetési
szervre.

(8)

A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben
jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetmény-többlettel járó
létszámcseréket egyeztetni köteles a szakirodákkal, illetve a Gazdasági Irodával.

(9)

A költségvetési szervnél a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja
meg az eredeti rendszeres személyi juttatási előirányzat 10%-át.

(10)

Fenti rendelkezések, valamint a jóváhagyott előirányzaton belüli gazdálkodás be
nem tartása fegyelmi felelősségre vonással járhat.

23
2010. február 25.

2. szám

(11)

A polgármester év közben köteles felülvizsgálni az önkormányzati költségvetési
szervek személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodását, figyelemmel a
törvényi előírásokra.

(12)

A költségvetési szerv saját döntésével a Közgyűlés által meghatározott feladat-,
illetékességi és működési körét nem változtathatja meg.

(13)

Az Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv a tartozásállományáról az önkormányzat által
meghatározott formában és adattartalommal köteles adatszolgáltatást teljesíteni. Az
adatszolgáltatást a költségvetési szerv negyedévenként, - a negyedév utolsó
hónapja 25-i állapotnak megfelelően - a tárgynegyedévet követő hó 5-éig az általa
elismert, lejárt határidejű tartozásállomány tekintetében (nemleges adat esetében is)
a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája részére teljesíti. Amennyiben az
önkormányzati költségvetési szervnek két egymást követő negyedévben lejárt,
elismert, 30 napot meghaladó tartozásállománya áll fenn, a polgármester köteles
intézkedni a 60 napot meghaladó tartozásállomány keletkezésének megelőzésére.
Ennek formájáról és módjáról saját hatáskörben dönt, kivéve a 6.§ (12)
bekezdésében szabályozott eseteket.
9. §
Az előirányzatok felhasználása

(1)

A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak az
alaptevékenységre használható fel. A kiegészítő, kisegítő tevékenység keretében
végzett szolgáltatás, termék-előállítás értékesítéséből származó bevételnek fedeznie
kell a tevékenységet terhelő összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási
kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható
részének figyelembevétele mellett. A kiegészítő, kisegítő tevékenységgel
kapcsolatos szerződéskötés rendjét a költségvetési szervnek szabályzatban kell
rögzítenie.

(2)

Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
az elemi költségvetés dologi kiadásai között szereplő energiaköltségek (villany,
gáz, távhő) előirányzatait év közben nem módosíthatják. A 2010. évi
pénzmaradvány elszámolásakor az energia kiadások maradványának 50%-a az
intézményeket illeti meg, melyet energia megtakarításokkal összefüggő kiadásokra
használhatnak fel. A másik 50%-os összeg elvonásra kerül.

(3)

Azok a költségvetési szervek, melyek tagintézménnyel rendelkeznek, kötelesek a
tagintézményekre vonatkozóan elkülönítetten nyilvántartani az előirányzatokat és a
teljesítést az önállóan működő intézményre vonatkozó előírásoknak megfelelően.
10. §
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(1)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv nevében, a
költségvetési szerv feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési
kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv, illetve az önállóan működő költségvetési szerv
vezetője, vagy az általa megbízott személy jogosult.

(2)

A kötelezettségvállalás a gazdasági vezető vagy az általa kijelölt személy
ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. Nem szükséges előzetes, írásbeli
kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100.000 forintot el nem érő
kifizetések, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági
regisztrációs díjak kifizetése, továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódó kiadások esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját belső
szabályzatban kell rögzíteni.

(3)

A kiadás utalványozása előtt a szakmai teljesítést igazolónak az okmányok alapján
ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát,
összegszerűségét, az ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás
esetében annak teljesítését. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának, a teljesítés
tényére történő utalásnak a megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell
igazolni. A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell
az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy a megelőző ügymenetben
betartották-e az Áht. és a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásait, továbbá
a belső szabályzatokat. (Érvényesítő az ezzel írásban megbízott pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozó.)

(4)

A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére
(továbbiakban: utalványozás) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, illetve az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, vagy az általa
meghatalmazott személy jogosult.
11. §

A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző –
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az érvényesítő
nem lehet azonos a kötelezettségvállaló, az utalványozásra jogosult és a szakmai teljesítést
igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési és
szakmai teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a
tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pontja), vagy a maga javára látná el.
12. §
Az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása
nélkül költségvetési szervet terhelő pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható.
13. §
(1)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv pénzeszközeit az
Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán köteles
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kezelni, más banknál bankszámlát nem nyithat. Ez a számlavezető pénzintézet
2010. évben a Raiffeisen Bank Zrt.
(2)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési
elszámolási számlájukon, illetve alszámlájukon lévő szabad pénzeszközeiket
betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél köthetik le.

(3)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bankszámlájának
egyenlegére, forgalmára vonatkozóan - az erre történő felhatalmazás alapján - a
Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája információt kér.

(4)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv
a./
b./
c./
d./
e.)
f.)

pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel,
garanciát és kezességet nem vállalhat,
értékpapírt nem vásárolhat,
váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,
kötvényt nem bocsáthat ki,
pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló vagy ilyet magába foglaló
szerződéseket nem köthet.

(5)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Közgyűlés
engedélyével hozhat létre társadalmi szervezetet, illetve csatlakozhat társadalmi
szervezethez. Az engedély megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi
szervezet létrehozásához, vagy az ahhoz való csatlakozáshoz milyen források
állnak rendelkezésre. A társadalmi szervezet támogatása egyszeri jelleggel
közhasznú, vagy kiemelten közhasznú szervezet esetében a költségvetési törvény
alapján maximum 10 millió Ft lehet. A költségvetési szerv alapítványt nem
alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de kizárólag közhasznú, vagy kiemelten
közhasznú alapítványt összesen évi 10 millió Ft értékhatárig támogathat, az általa
ellátott feladattal összefüggő kifizetésre történő kötelezettségvállalás formájában,
illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét – a kiadások
megtérítése mellett – átengedheti.

(6)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Közgyűlés
engedélyével csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan
szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulásának mértékét, és amelyben – kivéve ha törvény más feltételeket nem
határoz meg – legalább többségi befolyással rendelkezik. Több költségvetési szerv
közös vállalkozása esetén elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása
együttesen éri el a legalább többségi befolyást.

(7)

A költségvetési szerv az alapító okiratának megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy
ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és az
ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését, továbbá vállalkozási bevételei fedezik
a vállalkozási tevékenység valamennyi kiadását.
14. §
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(1)

A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag felelős a feladatai
ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon
rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a
költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az
eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért és
hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az
intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés és a belső kontrollok
megszervezéséért és működtetéséért.

(2)

A költségvetési szerveknek 2010. évre a Közgyűlés felmentést ad a megvalósítási
terv készítési kötelezettség alól.

(3)

A költségvetési intézménynél megüresedő álláshelyet az intézményvezető az
irányító szerv vezetőjének előzetes hozzájárulásával töltheti be.

(4)

A 2010. évi takarékos gazdálkodásra tekintettel az önkormányzati költségvetési
szervek évközben csak rendkívüli helyzetben igényelhetnek pótelőirányzatot az
önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó rendelkezések
15. §
Előirányzat változtatás
(1)

A polgármester előirányzat-átcsoportosítási jogkörében az alábbi döntéseket
hozhatja a jóváhagyott előirányzatokra vonatkozóan, figyelemmel a 21. §-ban
foglaltakra:
a./ a II. fejezet 1 előirányzati csoporton belül a címek és alcímek 1 kiemelt
előirányzatán belül, továbbá a 2, 3, 5 kiemelt előirányzatok között összeghatár
nélkül előirányzat átcsoportosítást hajthat végre,
b./ a II. fejezet 2 előirányzati csoporton belül az 1, 2, 3 kiemelt előirányzatok
között összeghatár nélkül előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre,
c./ a II. fejezet 1, 2 előirányzati csoportok között a tervezett feladatokra esetenként
5 000 eFt összeghatárig átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy
a változtatás működési zavart nem okozhat,
d./ az általános tartalék terhére esetenként 1.000 eFt összeghatárig módosítást
eszközölhet,
e./ a VII fejezet 2, a 7-20-as, a 24-es, 26-os, 28-as, valamint a 31-es címszámokon
szereplő céltartalékok terhére előirányzat-módosítást hajthat végre,
f./ a működési költségvetés és a felhalmozási kiadások terhére a fejezetek
megfelelő előirányzatait megemelheti anélkül, hogy a költségvetésben
működési hiányt okozna,
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g./ a II. fejezet, az V-VI. fejezet címszámai között előirányzat-átcsoportosítást
hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatás működési zavart nem
okozhat. Az V. fejezet 2-es címszámán tervezett előirányzatot csak a Közgyűlés
változtathatja meg.
(2)

A polgármester előirányzat-módosítási hatáskörben megemelheti
a./ a II. fejezet 1-2, 4-8 valamint a 12-15 címszámon tervezett tételeket meghaladó
bevételekből esetenként 10 000 eFt összeghatárig a II. és IX. fejezet kiadási és
bevételi előirányzatait,
b./ a II. fejezet 3 címszámon tervezett tételeket meghaladó bevételekből, továbbá
a II . fejezet 4 címszámon a projektekhez kapcsolódóan keletkezett
kamatbevételekből összeghatár nélkül a II. fejezet kiadási és bevételi
előirányzatait,
c./ a támogatásértékű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök összegével a
megfelelő fejezetek előirányzatait,
d./ többletbevétel elérése nélkül a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási
előirányzatát e rendelet 7.§ (9) bekezdése alapján, figyelemmel a hatályos
jogszabályi és önkormányzati előírásokra. A többletbevétel elmaradása
azonban év végén szükségessé teszi más bevételi többletek vagy a kiadások
közötti előirányzat rendezéseket polgármesteri vagy közgyűlési hatáskörben.

(3)

Polgármesteri hatáskörben az egyösszegű támogatás kiadásának összeghatára
esetenként 1.000 eFt.

(4)

A polgármester az előző évek tartalékával – összeghatárra tekintet nélkül – a
megfelelő előirányzatok összegét megemelheti.

(5)

E rendelet 3. § (8) bekezdésében a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon
belül a Közgyűlés kötelezettséget vállalhat.
16. §

Az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő
kincstárjegy, államkötvény, illetve államilag garantált egyéb értékpapír, továbbá
kereskedelmi kötvény vásárlásáról, eladásáról, illetve ilyen jellegű pénzeszközök betétben
történő elhelyezéséről a polgármester saját hatáskörben dönt.
17. §
Rendkívüli helyzetben a polgármester kötelezettséget vállalhat, kifizetést eszközölhet,
döntéséről a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.
18. §
(1)

Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa
felhatalmazott személy vállalhat.
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(2)

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott
személy jogosult.

(3)

A kiadás utalványozása előtt a szakmai teljesítést igazolónak az okmányok alapján
ellenőrizni, szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát,
összegszerűségét, az ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás
esetében annak teljesítését. A szakmai teljesítést az igazolás dátumának, a teljesítés
tényére történő utalásnak a megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell
igazolni. A szakmai teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell
az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy a megelőző ügymenetben
betartották-e az Áht. és a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet előírásait, továbbá
a belső szabályzatokat. (Érvényesítő az ezzel írásban megbízott pénzügyiszámviteli szakképesítésű dolgozó.)

(4)

A Polgármesteri Hivatalnál utalványozásra a polgármester vagy az általa
felhatalmazott személy jogosult.

(5)

A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző
– ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet. Az
érvényesítő nem lehet azonos a kötelezettségvállaló, az utalványozásra jogosult és a
szakmai teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, érvényesítési,
utalványozási, ellenjegyzési és szakmai teljesítés igazolására irányuló feladatot
nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (Ptk.
685.§ b) pontja), vagy a maga javára látná el.
19. §
Az utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak
aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, bevétel nem
írható elő, ilyen intézkedés nem tehető.
20. §

(1)

A 4. §-ban jóváhagyott tartalék felhasználása az alábbi:
a./ a VII. fejezetben jóváhagyott általános tartalék felhasználása - a 15. § (1)
bekezdés d.) szakaszában jelölt kivétellel - a féléves beszámoló elfogadását
követően történhet.
b./ a VII. fejezet 3 címszámán szereplő „Címkézett iparűzési adó miatti tartalék”,
valamint a VII. fejezet 6 címszámán szereplő „Vis maior tartalék”
felhasználása a vonatkozó önkormányzati rendelet szabályai szerint történhet
meg, figyelembe véve a 6.§ (8) bekezdésében foglaltakat.
c./ a VII. fejezetben jóváhagyott egyéb céltartalékok felhasználása a 15. § (1 )
bekezdés e.) szakaszában, valamint a 20. § (2) bekezdés b.) pontjában
megjelölt kivétellel - Közgyűlési határozattal - a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörében történhet meg.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése II.
fejezetének 43. címszámára, a választókörzeti feladatok kiadásai felhasználására
vonatkozóan a következő szabályozás lép életbe:
a.) az egyes körzetekre a költségvetésben jóváhagyott összeg egyformán kerül
elosztásra. A körzetre jutó választókörzeti kiadások felhasználására bármelyik
képviselő javaslatot tehet. A képviselői javaslatokat a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és - Üzemeltetési Irodája gyűjti össze. A javaslatokról az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság dönt úgy, hogy ülésére minden, az
adott körzetben javaslattételre jogosult képviselőt meg kell hívni.
b.) A választókörzeti feladatok kiadásainak előirányzatát az adott
választókörzetben csak városüzemeltetési és fejlesztési célokra - beleértve az
önerős közműépítések támogatását is - valamint a körzeten belüli
önkormányzati intézmények támogatására lehet felhasználni. Az előirányzat
egyesületi, alapítványi támogatásra nem fordítható.
21. §

A felhasználási kötöttséggel nem járó bevételi többleteket és kiadási megtakarításokat
polgármesteri hatáskörben elsősorban a tervezett működési és felhalmozási hitelfelvétel
csökkentésére kell fordítani.
22. §
(1)

Az Önkormányzat az állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba
került lakások elidegenítéséből származó, a (2) bekezdés szerint csökkentett
bevételeit a számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni.
A bevételek felhasználására az alábbi részletes szabályokat kell alkalmazni:

(2)

A bevételből levonható ténylegesen felmerülő költségek:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

(3)

az épület elidegenítésre való előkészítésével;
a földrészlet megosztásával;
a társasházzá való átalakítással;
a forgalmi érték megállapításával;
az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatos költségek;
az 1991. évi XXXIII. tv. 43. § alapján a szolgálati lakással, illetve a bérlő
kiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrész.

A bevételből a költségek levonása után fennmaradó részt az alábbi célokra lehet
felhasználni:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

új lakások építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,
lakóépület teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére,
város-rehabilitációra,
az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,
önkormányzati helyi lakáscélú támogatások nyújtására,
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f.) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,
g.) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati
önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a
lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is.
(4)

A bevételből a költségek levonása után fennmaradó rész ideiglenes jelleggel a
likviditási problémák megoldására is felhasználható.
IV. RÉSZ
Vegyes rendelkezések
23. §

(1)

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv.,
továbbá a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 38/2001.(X. 19.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltakat
figyelembe véve a Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap összegét 2010. január
1-től 38.650 forintban határozza meg.

(2)

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a címzetes főjegyző részére 2010. évre
címadományozási pótlékot állapít meg a köztisztviselői illetményalap 24-szeres
összegében. A pótlék kifizetésére a köztisztviselői napot követő munkanapon kerül
sor.
24. §

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2001. (X.19.) számú
önkormányzati rendeletének 19. §-a az alábbi új g) ponttal egészül ki:
(„19. § Cafeteria –juttatás
A köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint - az alábbi juttatásokra
jogosult:)
g) magán-nyujdíjpénztári tagdíj-kiegészítés, a bruttó jövedelem 8%-nak további 2%os tagdíj kiegészítése.„
25. §
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 43/2008. (VIII.29.) számú önkormányzati rendelete az
alábbi új 6/A. §-a egészül ki:
„6/A. §
Pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörök
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(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (18)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalnál – a vezetői
beosztás kivételével – az alábbi, pályázati eljárás lefolytatása nélkül az alábbi
munkakörök tölthetőek be, feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően
nem rendelkezik:
a)
b)
c)
d)

informatikus,
vagyongazdálkodási ügyintéző,
beruházási ügyintéző,
városrendezési ügyintéző.

(2) A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezést kapott köztisztviselőnek
próbaideje alatt kell közigazgatási versenyvizsgát tennie. Sikertelen vizsga esetén a
közszolgálati jogviszonya megszűnik. A Polgármesteri Hivatalnál a pályázati
eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem
haladhatja meg a szervezetnél foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3%-át. A
jegyző a pályázati eljárás lefolytatása nélkül adott köztisztviselői kinevezésről
tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert.”
26.§
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló többször módosított 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése,
valamint a Közgyűlés 476/2006. (X.12.) sz. határozata alapján a polgármester illetménye a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 15-szöröse 2010. január 1-től összegszerűen
579.750 Ft alapilletmény + 23.190 Ft idegennyelv-tudási pótlék, összesen 602.900 forint.
27.§
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyben központosított közbeszerzésekről
szóló 63/2008. (XII.19.) számú önkormányzati rendeletének a ’Saját hatáskörben
megvalósított beszerzés’ címet viselő 10. § (1) bekezdésének felsorolása az alábbi két új, a
rendelet szempontjából kiemelt termékkörnek minősülő termékcsoporttal egészül ki:
„(10. § (1) Jelen rendelet vonatkozásában kiemelt terméknek minősül, az intézmények
beszerzései között általánosan, illetve időszakosan visszatérő módon szereplő, azonos
felhasználási célú és azonos műszaki, gazdasági vagy egyéb jellemzőkkel bíró alábbi
termékek és szolgáltatások:)
-

élelmezési nyersanyagok,
informatikai és irodatechnikai eszközök, utántöltő anyagok.”
A köztisztviselők teljesítményértékelésének 2010. évi kiemelt céljai
28. §

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése
értelmében a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokról a
képviselőtestület dönt.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez az alábbi kiemelt célokat határozza meg 2010. évre:
◊

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
módosított 2004. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek
szerinti polgárbarát ügyintézés megvalósítása, különös tekintettel az ügyintézési
határidők betartására, a döntések törvényességére

◊

A 2010. évi Országgyűlési- és Önkormányzati képviselői választások szakszerű
lebonyolítása

◊

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérése, a hátralékok kezelése

◊

A 2010-2013. közötti NFT II. keretében megvalósítandó fejlesztések
kezdeményezése, előkészítése, továbbá a 2010-ben folyamatban lévő projektek
szakszerű lebonyolítása és határidőben történő pénzügyi elszámolása.
V. RÉSZ
Záró rendelkezések
29. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell
alkalmazni.

Habis László sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

64/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 26-os és 27-es számú napirendeket
zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való tárgyalása üzleti
érdeket sértene.
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65/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján
igénybe vehető támogatás kapcsán a Bölcsődei Igazgatóság ( Semmelweis Bölcsőde Eger, Vizimolnár u. 2., Cecey Éva Bölcsőde - Eger, Tittel Pál út 8. ) fejlesztési
pályázatának benyújtását és egyúttal biztosítja a maximális támogatás igénybevételéhez
szükséges 5 millió Ft önerőt.
Felhatalmazza a Polgármestert a beadásához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. február 26.

66/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki
Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervét 58 300 eFt bevétellel, 56 200 eFt
kiadással, 2 100 eFt adózás előtti eredménnyel.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő: 2010. május 31.

67/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a 2010. évi vízdíjat,
valamint a várható bevétel fizetési ütemezését az előterjesztéshez csatolt melléklet szerint.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő: 2010. május 31.

34
2010. február 25.

2. szám

68/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalók
Gyógyforrást Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának 2009. évi munkájáról készült
beszámolóját és 2010. évi munkatervét.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő: 2010. május 31.

69/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az
Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalók
Gyógyforrást Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének 2010. évi prémium feladatát az alábbiak
szerint:
1. Az ügyvezetőt éves alapbérének 25%-a illeti meg, amennyiben a 2010. évi üzleti
tervben megfogalmazott 1 750 eFt összegű üzemi-üzleti tevékenység eredményét
teljesíti.
2. Az ügyvezetőt éves alapbérének 25 %-a illeti meg, amennyiben a 2010. évi üzleti
tervében megfogalmazott feladatokat a gyógyfürdő komplexum üzemeltetése
érdekében teljesíti, a vízkészlet járulék emelkedése miatti többletköltség
kigazdálkodását maradéktalanul teljesíti, valamint 1 db „mesterséges” sódomb
rézsű átalakításával kapcsolatban a tervezési, előkészítési munkákat elvégzi.
Nem fizethető prémium abban az esetben, ha a 2010. évi gazdálkodás veszteséggel zárul.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő: 2010. május 31.

70/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a (ÉMOP-2007-2.1.1/B-2f-2009-0008)
azonosító számú Turisztikai attrakciók fejlesztése című második fordulós pályázati
dokumentáció összeállítására biztosított 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összegű
fejlesztési célú támogatás elszámolását.
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Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. május 31.

71/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 2010. március 1-től – 2013.
december 31-ig terjedő 3 éves időszakra közszolgáltatási szerződést köt a Pinceszínház
Eger Művészeti Közhasznú Egyesülettel és felhatalmazza Polgármester urat a szerződés
aláírására. A 2010. évi önkormányzati támogatás mértéke 1 millió forint.
Felelős:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

a határozat végrehajtásának
megkezdésére 2010. március 1.

Beszámolásra: 2010. május 30.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó
tér 2.) képviseletében Habis László polgármester, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület (Heves Megyei
Bíróság Pk. 60145/1998. végzés, Nytsz: 1342., 3300 Eger, Törvényház u. 7/a. fszt. 3.,
adószám: 185796481-1-10) képviseletében Tatár Gabriella elnök, mint Megbízott
(továbbiakban Megbízott)
között alul írott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1./ Megbízó, mint egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésért felelős szerv,
megbízza a Megbízottat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (1) pontjában foglalt közművelődési közfeladatok ellátásának elősegítésével.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
44. § 23. pontja szerinti közszolgáltatási szerződésnek minősül.
2./ Az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében Megbízott a Megbízótól kapott
támogatás összegét az alábbi közcélú feladatok ellátására köteles fordítani:
Művészeti szolgáltatások
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a) A Megbízott által működtetett Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú
Egyesület programjainak rendeltetésszerű szervezése, rendezése,
lebonyolítása.
b) Évente minimum tíz pinceszínházi előadás megvalósítása az idegenforgalmi
főszezonban, melynek helyszíne a Vitkovics- ház.
c) Pinceszínházi fesztiválok szervezése, hazai és határon túli résztvevőkkel
(támogatók függvényében)
d) Nyári kurzusok rendezése a színházi szakma elismert alakjaival
e) Állandó és időszaki kiállítások szervezése, rendezése (támogatók
függvényében)
f) A színház, a színművészet megismertetése a tanulóifjúsággal, a diákok
érdeklődésének felkeltése a színház iránt, színházi előadások szervezésével.
3./ A Megbízott vállalja, hogy a 2. pontban felsorolt közcélú feladatokat közhasznú – a
társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél
nélkül szolgáló- tevékenység keretében látja el.
4./ A Megbízó a 2. pont szerinti feladatok fedezetére a 2010. évi költségvetéséből
1.000.000,- Ft., azaz egymillió forint támogatást nyújt Megbízottnak, amelyet
tárgyév április 30-ig egy összegben fizet meg Megbízott részére Megbízott Eger és
Környéke
Takarékszövetkezetnél
vezetett
62800170-10171002
.számú
bankszámlájára történő átutalás útján.
5./ Felek megállapodnak, hogy a feladatteljesítéshez kapcsolódó további éves
támogatás összegét minden év március 1-ig közösen felülvizsgálják, azzal, hogy
annak összegét Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá.
6./ Megbízott vállalja, hogy a 4. pontban meghatározott támogatással tárgyév
december 31-ig, hitelesített számlamásolatokkal alátámasztva elszámol. Vállalja
továbbá, hogy az egyesület közhasznú tevékenységének eredményeiről és
tapasztalatairól évenként (a következő év április 30-ig) szakmai beszámolót készít.
A beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén, annak teljesítéséig a tárgyévi
támogatás összege nem folyósítható Megbízott részére.
7./ A Megbízó jogosult a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, ennek során az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérhet be, illetve írásban előre
egyezetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tarthat.
8./ A 4. pont szerinti éves támogatás összegét a Megbízott köteles az adott évben az
egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, nyilvántartani, illetve jelen
megállapodás 2. pontjában felsorolt feladatok elvégzésének meghiúsulása esetén
zárolni, a zárolást követő nyolc napon belül a Megbízó részére visszafizetni és
hatvan napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
9./ Jelen megállapodás időtartama 3 év, amely 2010. március 1 – 2013. december 31ig, határozott időre szól, az itt meghatározott feltételek Megbízott által történt
teljesítése esetén évente megújítandó szerződéssel.
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10./ A Megbízott szerződésszegése esetén a Megbízó jelen szerződést rendkívüli
felmondás keretében azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül
különösen a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása,
a 2. pont szerinti közcélú feladatok teljes vagy részleges nem teljesítése, illetve –
ismételt, írásbeli felszólítást követően – az ellenőrzés akadályozása, a
jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint a
szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Megbízott a nem
szerződésszerűen felhasznált támogatás teljes összegét az átutalás napjától
számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal
növelten a felmondást követően haladéktalanul köteles visszafizetni a Megbízónak.
11./ A Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos
jogviták rendezését peren kívüli megegyezés keretén belül kísérlik meg, ennek
eredménytelensége esetén a jogviták rendezésére a Egri Városi Bíróság, illetve a
Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
12./ Megbízott kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.
Amennyiben a támogatási összeg meghaladja az 500.000,- Ft-ot, úgy a nemleges
köztartozásról benyújtja a 30 napnál nem régebbi APEH igazolást. Amennyiben
jelen szerződés hatálya alatt lejárt esedékességű köztartozás keletkezik, úgy azt
haladéktalanul bejelenti Megbízó részére.
13./ Megbízott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény és a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos
szabályokról szóló 44/2003. (XI. 28.) sz. Önk. rendelete alapján a támogatásra
vonatkozó – a hivatkozott jogszabályokban meghatározott – adatokat Megbízó
köteles a www.eger.hu honlapon, továbbá az Önkormányzat hirdetőtábláján
közzétenni.
14./ Megbízott tudomásul veszi,
hiánya/szabálytalanság esetén
dokumentumok(ok) pótlásáig.

hogy a támogató az előírt feltételek
a támogatást felfüggeszti a hiányzó

15./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EK-Szerződés 86. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában
megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK számú
bizottsági rendelet, illetve az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
16./ Felek rögzítik, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése …../2010. (02.25) sz.
határozatával felhatalmazta Habis László polgármestert jelen közszolgáltatási
szerződés aláírására.
17./ Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával,
írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem
eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább

38
2010. február 25.

2. szám

megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a szerződés teljesítésével
kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és
joghatályos.
Felek jelen közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
Eger, 2010. március 1.

………………..…………………………… ………………..……………………………
…
…
Pinceszínház
Eger
Művészeti
Közhasznú
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egyesület

képviseletében
Habis László Polgármester
Megbízó

képviseletében
Tatár Gabriella elnök
Megbízott

72/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egri Szimfonikus Zenekarral a
2006. január 1- 2011. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási
megállapodás 4/b pontja, az alábbiak szerint módosul:
Támogatás a 2007-2011 évekre: a jelen közszolgáltatási megállapodás 3./b
pontjában foglaltak szerint a Támogató az éves költségvetési rendeletben
meghatározandó pénzbeli támogatás megállapításánál 2011. december 31-ig
évente, a 2010. évre biztosított 7.500.000,- Ft. összeget tekinti irányadónak. A
megállapodás egyéb pontjai változatlanul maradnak.
Felelős:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

a határozat végrehajtásának
megkezdésére 2010. március 1.

Beszámolásra: 2010. május 30.
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73/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Babszem Jankó Gyermekszínház
Közhasznú Kulturális Egyesülettel a 2010. március 1-től – 2013. december 31-ig terjedő 3
éves időszakra közszolgáltatási szerződést köt, illetve felhatalmazza Polgármester urat a
szerződés aláírására. A 2010. évi önkormányzati támogatás mértéke 1 millió forint.
Felelős:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

a feladat végrehajtásának
megkezdésére 2010. március 1.

Beszámolásra: 2010. május 30.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó
tér 2.) képviseletében Habis László polgármester, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről a Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület (Heves
Megyei Bíróság Pk. 60.169/1996/2 végzés, Nytsz.: 1159., 3300 Eger, Bartók B. tér 6.
adószám: 18576597-1-10) képviseletében Baráth Zoltán ügyvezető, mint Megbízott
(továbbiakban Megbízott)
között alul írott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
1./ Megbízó, mint egyes társadalmi közös szükségletek kielégítésért felelős szerv,
megbízza a Megbízottat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8.§ (1) pontjában foglalt közművelődési közfeladatok ellátásának elősegítésével.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
44. § 23. pontja szerinti közszolgáltatási szerződésnek minősül.
2./ Az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében Megbízott a Megbízótól kapott
támogatás összegét az alábbi közcélú feladatok ellátására köteles fordítani:
Művészeti szolgáltatások
a) A Megbízott által működtetett Babszem Jankó Gyermekszínház
programjainak rendeltetésszerű szervezése, rendezése, lebonyolítása.
b) Évente minimum 20 színházi előadás megvalósítása az idegenforgalmi
főszezonban, valamint az ünnepkörökhöz, népszokásokhoz kapcsolódóan
(téli ünnepek, húsvét, pünkösd, gyermeknap, stb.), a város mindenkori
kulturális stratégiájához igazodva.
c) Országos – főként Eger és kistérsége, Heves megye, Észak - magyarországi
Turisztikai Régióban megvalósuló színházi előadások alkalmával és
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kapcsán Eger színházi, kulturális-idegenforgalmi arculatának bemutatása,
terjesztése, a város hírnevének öregbítése.
d) A színház, a színművészet megismertetése a tanulóifjúsággal, a diákok
érdeklődésének felkeltése a színház iránt, színházi előadások szervezésével.
e) A színházi hagyományok fejlesztése, ápolása.
3./ A Megbízott vállalja, hogy a 2. pontban felsorolt közcélú feladatokat közhasznú – a
társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél
nélkül szolgáló- tevékenység keretében látja el.
4./ A Megbízó a 2. pont szerinti feladatok fedezetére a 2010. évi költségvetéséből
1.000.000,- Ft., azaz egymillió forint támogatást nyújt Megbízottnak, amelyet
tárgyév április 30-ig egy összegben fizet meg Megbízott részére Megbízott Eger és
Környéke Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett 62800077-11008909 számú
bankszámlájára történő átutalás útján.
5./ Felek megállapodnak, hogy a feladatteljesítéshez kapcsolódó további éves
támogatás összegét minden év március 1-ig közösen felülvizsgálják, azzal, hogy
annak összegét Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyja jóvá.
6./ Megbízott vállalja, hogy a 4. pontban meghatározott támogatással tárgyév
december 31-ig, hitelesített számlamásolatokkal alátámasztva elszámol. Vállalja
továbbá, hogy az egyesület közhasznú tevékenységének szakmai eredményeiről és
tapasztalatairól évenként (a következő év április 30-ig) szakmai beszámolót készít.
A beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén, annak teljesítéséig a tárgyévi
támogatás összege nem folyósítható Megbízott részére.
7./ A Megbízó jogosult a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, ennek során az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat kérhet be, illetve írásban előre
egyezetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tarthat.
8./ A 4. pont szerinti éves támogatás összegét a Megbízott köteles az adott évben az
egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, nyilvántartani, illetve a szerződés
mellékletében meghatározott feladatok elvégzésének meghiúsulása esetén zárolni,
a zárolást követő nyolc napon belül a Megbízó részére visszafizetni és hatvan
napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.
9./ Jelen megállapodás időtartama 3 év, amely 2010. március 1 – 2013. december 31ig, határozott időre szól, az itt meghatározott feltételek Megbízott által történt
teljesítése esetén évente megújítandó szerződéssel.
10./ A Megbízott szerződésszegése esetén a Megbízó jelen szerződést rendkívüli
felmondás keretében azonnali hatállyal felmondhatja. Szerződésszegésnek minősül
különösen a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása,
a 2. pont szerinti közcélú feladatok teljes vagy részleges nem teljesítése, illetve –
ismételt, írásbeli felszólítást követően – az ellenőrzés akadályozása, a
jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint a
szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése. A Megbízott a nem
szerződésszerűen felhasznált támogatás teljes összegét az átutalás napjától
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számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal
növelten a felmondást követően haladéktalanul köteles visszafizetni a Megbízónak.
11./ A Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos
jogviták rendezését peren kívüli megegyezés keretén belül kísérlik meg, ennek
eredménytelensége esetén a jogviták rendezésére a Egri Városi Bíróság, illetve a
Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
12./ Megbízott kijelenti, hogy lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik.
Amennyiben a támogatási összeg meghaladja az 500.000,- Ft-ot, úgy a nemleges
köztartozásról benyújtja a 30 napnál nem régebbi APEH igazolást. Amennyiben
jelen szerződés hatálya alatt lejárt esedékességű köztartozás keletkezik, úgy azt
haladéktalanul bejelenti Megbízó részére.
13./ Megbízott tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény és a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos
szabályokról szóló 44/2003. (XI. 28.) sz. Önk. rendelete alapján a támogatásra
vonatkozó – a hivatkozott jogszabályokban meghatározott – adatokat Megbízó
köteles a www.eger.hu honlapon, továbbá az Önkormányzat hirdetőtábláján
közzétenni.
14./ Megbízott tudomásul veszi,
hiánya/szabálytalanság esetén
dokumentumok(ok) pótlásáig.

hogy a támogató az előírt feltételek
a támogatást felfüggeszti a hiányzó

15./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EK-Szerződés 86. cikke (2)
bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában
megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK számú
bizottsági rendelet, illetve az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
16./ Felek rögzítik, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése …../2010. (02.25) sz.
határozatával felhatalmazta Habis László polgármestert jelen közszolgáltatási
szerződés aláírására.
17./ Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával,
írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem
eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a szerződés teljesítésével
kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és
joghatályos.
Felek jelen közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
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Eger, 2010. március 1.

………………..……………………………
…
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Képviseletében
Habis László Polgármester
Megbízó

………………..……………………………
…
Babszem Jankó Gyermekszínház
Közhasznú Kulturális Egyesület
képviseletében Baráth Zoltán ügyvezető
Megbízott

74/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Agria Játékok Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Kulturális Szolgáltató Kft.-vel megkötött közszolgáltatási
szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Megbízó a 2. pont szerinti feladatok fedezetére a 2010. évi költségvetésből
12.000.000,- Ft., azaz tizenkettőmillió forint támogatást biztosít Megbízottnak.
A szerződés egyéb pontjai változatlanul maradnak.
Felelős:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

a határozat végrehajtásának
megkezdésére 2010. március 1.

Beszámolásra: 2010. május 30.

75/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
I. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár részvételét a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatása című, TÁMOP 3.2.11/10/1 kódszámú, az
Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton.
II. Nyertes pályázat esetén Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét:
1. A fenntartó nyilatkozatának aláírására a projektben vállalt tevékenységek elvi
támogatásáról
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2. A fenntartó nyilatkozatának aláírására az öt éves fenntartás vállalásáról, valamint
arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a
fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná.
Felelős:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

a határozat végrehajtásának
megkezdésére 2010. március 5.

Beszámolásra: 2010. május 30.

76/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
I. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Egri Kulturális és Művészeti
Központ részvételét a Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatása című, TÁMOP 3.2.11/10/1 kódszámú, az
Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton,
II. Nyertes pályázat esetén Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Eger
Megyei Jogú Város Polgármesterét:
1. A fenntartó nyilatkozatának aláírására a projektben vállalt tevékenységek elvi
támogatásáról
2. A fenntartó nyilatkozatának aláírására az öt éves fenntartás vállalásáról, valamint
arról, hogy nem hoz olyan döntést, amelynek a jelzett projekt vonatkozásában a
fenntartási kötelezettség biztosításának lehetőségét akadályozná.
Felelős:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Iroda

Határidő:

a határozat végrehajtásának
megkezdésére 2010. március 5.

Beszámolásra: 2010. május 30.

77/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Kulturális és Művészeti Központ
vonatkozásában benyújtandó közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való
részvételhez 400.000,- Ft fenntartói önrészt biztosít, melynek fedezete a 2010. évi
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költségvetés VII. fejezetének 23-as címszámán tervezett pályázati tartalék. Fenti összeg
kibontására a pályázat elbírálása után kerül sor.
Felelős:

Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda

Határidő:

a határozat végrehajtásának
megkezdésére 2010. március 20

Beszámolásra: 2010. július 30.

78/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévő
27804, 27805 hrsz-ú mezőgazdasági hasznosítású földterületek és a Nagy László
tulajdonában lévő 01082/10 hrsz-ú terület azonos értéken történő cseréjét.
Felelős:

Gazdasági Iroda,
Jogi Iroda

Határidő:

2010. május 31.

79/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 710/2009. (XI. 26.) számú közgyűlési határozatának
2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
A pályázat benyújtása esetén Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal
az ASP központ kialakításhoz szükséges 91 666 667 Ft, valamint az Önkormányzatok
csatlakoztatásához szükséges 35 526 316 Ft összes önrész biztosítására a 2010., 2011.,
2012. és 2013. költségvetési években.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. március 30.
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80/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja a 0779/8, 9, 10, 11, 12, 13, 37,
39 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához a mellékelt, mindkét fél által aláírt
megállapodás jóváhagyása mellett. Az 1/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendelet
alapján egyszer fizetendő összeget 25%-os kedvezmény megadásával 14.565.375 Ft -ban
állapítja meg.
Felelős:

Rátkai Attila
főépítész

Határidő:

azonnal

Melléklet
MEGÁLLAPODÁS
amely alulírott helyen és időben jött létre egyrészről:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.; statisztikai számjele:
15379841-8411-321-10; adószáma:15379841-2-10) képviseletében Habis László
polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről Szabó Csaba (3300 Eger, Kovács János u. 25.; an.: Kakukk Ilona), Kácsor
Ferenc (3300 Eger, Lájer Dezső u. 1.; an.: Várkonyi Julianna), valamint Erdélyi
Bertalanné (sz.: Makovics Aranka; 3300 Eger, Alvégi u. 7.; an.: Jakab Mária), mint az
érintett ingatlan tulajdonosai (továbbiakban: Tulajdonosok, az Önkormányzat és a
Tulajdonosok együttesen a továbbiakban: Felek)
között az alábbiak szerint:
1. Előzmény
1.1. Felek megállapítják, hogy Tulajdonosok 2009. december 15. napján kelt kérelemmel
fordultak az Önkormányzathoz, melyben a tulajdonukat képező egri külterületi
- 0779/8 hrsz- on nyilvántartott, 564 m² térmértékű, „gyep (rét)” megjelölésű;
- 0779/9 hrsz- on nyilvántartott, 1597 m² térmértékű, „gyep (rét)” megjelölésű;
- 0779/10 hrsz- on nyilvántartott, 6190 m² térmértékű, „gyep (rét)” megjelölésű;
- 0779/11 hrsz- on nyilvántartott, 2877 m² térmértékű, „szántó” megjelölésű;
- 0779/12 hrsz- on nyilvántartott, 2779 m² térmértékű, „szántó” megjelölésű;
- 0779/13 hrsz- on nyilvántartott, 6998 m² térmértékű, „szántó” megjelölésű;
- 0779/37 hrsz- on nyilvántartott, 2025 m² térmértékű, „szántó” megjelölésű;
- 0779/39 hrsz- on nyilvántartott, 1631 m² térmértékű, „szántó” megjelölésű,
a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint összesen 2 ha 4662 m² térmértékű
ingatlanok (továbbiakban érintett ingatlanok, telekalakítás után a változási vázrajz
szerinti 12005 hrsz- ú ingatlan) belterületbe vonásához kérték az Önkormányzat
hozzájárulását.
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1.2. Tulajdonosok kijelentik, hogy az 1.1. pontban hivatkozott, jelenleg mezőgazdasági
művelésben levő érintett ingatlanokat a termőföldre és a településrendezésre vonatkozó
jogszabályok alapján kereskedelmi célú beruházás megvalósításához (élelmiszer
diszkont áruház építése) Eger Megyei Jogú Város belterületéhez kívánják vonatni, a
mezőgazdasági művelésből ki kívánják vonatni.
1.3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottsága a 2010. február 15. napján tartandó ülésén, a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság a 2010. február 16. napján tartandó ülésén döntött az 1.1. pontban
meghatározott ingatlanok belterületbe vonásának javaslatáról. Az Urbanisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság az 1 X 25 %- os, a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság a 2 X 25 %- os kedvezmény nyújtását javasolta.
1.4. Felek rögzítik, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése- az előző pontban
részletezett bizottsági javaslatok szem előtt tartásával hozott- jóváhagyó döntésétől
függően hatályosul az alábbiakban részletezett megállapodás. Felek rögzítik továbbá
azt is, hogy e megállapodás Közgyűlés általi jóváhagyása a feltétele az érintett
ingatlanok belterületbe vonásának Közgyűlés általi kezdeményezésének. Tulajdonosok
tudomásul veszik, hogy amennyiben a Közgyűlés e megállapodást nem hagyja jóvá,
úgy a belterületbe vonás Közgyűlés általi kezdeményezésére nem kerül sor. A
Közgyűlési döntés jelen megállapodás elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi.
Az előzményekben rögzítettetekre tekintettel Felek az alábbiakban állapodnak meg.
2. Tulajdonosok kijelentik és vállalják, hogy gondoskodnak az érintett ingatlanok
mezőgazdasági művelésből történő végleges kivonásával együtt járó földvédelmi
járuléknak a más célú hasznosítást és az ingatlanok belterületbe vonását engedélyező
jogerős földhivatali határozatban meghatározottaknak megfelelő és a beruházás
tervezett ütemezéséhez igazodó megfizetéséről. Amennyiben a földvédelmi járulék
megfizetésére a földhivatal határozatában az Önkormányzatot kötelezi, úgy a
földvédelmi járulék összegét a Tulajdonosok az Önkormányzatnak megfizeti(k), annak
Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00102883-00100003 számú bankszámlája
történő átutalás útján.
3. Közművek kiépítése: Felek megállapodnak abban, hogy az 1.2. pontban hivatkozott
beruházás ellátásához szükséges, a műszaki előírásoknak megfelelő közműveket,
valamint a beruházás ellátásához részben szükséges– a megállapodás 2. sz.
mellékletében (Geoplan Bt. által készített 11-04/2009. számú terv és Eger Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kiadott 348-2/2010 számú útkezelői
hozzájárulás) részletezett műszaki paraméterekkel bíró– közműveket a Tulajdonosok
kötelesek megterveztetni, engedélyeztetni, és kiviteleztetni a saját költségén.
4. Tulajdonosok elfogadják, hogy a szerződés 2. számú mellékletét képező dokumentáció a
szükséges szakhatósági állásfoglalásokat és további hozzájárulásokat nem pótolja.
Felek megállapodnak abban, hogy az út- és a közművek építéséhez, illetve
engedélyezéséhez szükséges műszaki tervdokumentációt a fentieknek, illetve a jelen
megállapodás 2. számú mellékletében rögzítetteknek megfelelő műszaki tartalommal, a
Tulajdonosok készítik el a saját költségen, de azt a Tulajdonosok műszaki szempontból
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egyeztetni, illetve jóváhagyatni kötelesek az Önkormányzattal, aki azonban a jelen
megállapodásban, valamint a területre vonatkozó szabályozási tervben rögzítetteknek
megfelelő műszaki tervdokumentáció esetén– legkésőbb a tervdokumentáció átvételét
követő ésszerű határidőn belül– azt elbírálni, illetve jóváhagyni köteles.
5.

Felek megállapodnak abban, hogy– tekintettel a jelen megállapodás 1.2. pontjában
foglalt cél minél hatékonyabb, illetve gördülékenyebb megvalósítása érdekében– mind
az út, mind a közművek tervezési, engedélyezési, illetve kivitelezési szakaszában
egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást folyamatosan tájékoztatják, illetve
az Önkormányzat, akár mint szakhatóság, akár mint fél, minden lehetséges segítséget
megad a Tulajdonosok részére.

6.

Felek rögzítik, hogy amennyiben az Önkormányzatnak a jelen megállapodás 3.
pontjában, illetve a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező műszaki
specifikációban rögzítettektől eltérő, vagy ezt meghaladó igénye van a közmű- és/vagy
az útfejlesztéssel, illetve azok megépítésével kapcsolatban, úgy azt jelen
megállapodástól függetlenül, saját költségén köteles megvalósítani. Tulajdonosok
kijelentik, hogy ebben az esetben nem zárkózik el– az Önkormányzat költségén– ezen
munkálatok (saját vállalásával párhuzamosan történő) megvalósításától és
lebonyolításától, de erről a felek külön írásbeli megállapodással egyeznek meg.

7.1. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy az Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az útépítési és közművesítési hozzájárulásról valamint az útépítési
érdekeltségi hozzájárulásról szóló 1/2004. (I.30.) EMJV Kgy. rendelet 10. §- a alapján
meghozott támogató döntése és jelen megállapodás alapján a rendelet 10. § (2)
bekezdés d.) pontja szerint az ingatlanfejlesztés után vállalandó egyszeri fizetési
kötelezettségének összege bruttó 19.420.500,- Ft, azaz bruttó tizenkilencmilliónégyszázhúszezer-ötszáz forint lenne (beépíthető szintterület X 1.500,Ft/szintterületi m2). Önkormányzat tájékoztatja a Tulajdonosokat, hogy Eger Megyei
Jogú Város Közgyűlése összegszerűségében nem döntött az egyszeri összeg
mértékéről, azonban az semmi esetre sem haladhatja meg a jelen pontban
meghatározott maximális értéket. Önkormányzat tájékoztatja a Tulajdonosokat arról,
hogy a rendelet 10. § (4) bekezdés b.) pontjában foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés
az összeg jóváhagyása során legfeljebb 25 %- os mértékű csökkentésről dönthet
tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan a településszerkezeti terv szerint is
lakóterületi fejlesztésre kijelölt területen található. Továbbá az Önkormányzat
tájékoztatja a Tulajdonosokat arról is, hogy a rendelet 10. § (4) bekezdés a.) pontjában
foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés az összeg jóváhagyása során legfeljebb további
25 %- os mértékű csökkentésről dönthet tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett
ingatlanokon kereskedelmi szolgáltató célra irányuló beruházást vállal megvalósítani.
7.2. Az Önkormányzat Közgyűlése az ingatlanfejlesztés és a belterületbe vonás kapcsán a
7.1. pontban szabályozott egyszeri összegről, az egyszeri összegtől való eltérés
mértékéről a 2010. február 25. napján tartandó ülésén dönt.
8. A 7.1. és 7.2. pontokban foglaltak alapján Felek az alábbi kötelezettségek teljesítését
vállalják:
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a) Az Önkormányzat abban az esetben teszi meg a belterületbe vonáshoz és a
mezőgazdasági művelésből történő végleges kivonáshoz szükséges
nyilatkozatokat, valamint akkor juttatja el a szükséges dokumentumokat az
illetékes Egri Körzeti Földhivatalhoz, ha
- a Tulajdonosok a 7.2. pontban hivatkozott Közgyűlési döntésben szereplő
egyszeri bruttó összeg ÁFA tartalmával megegyező összeget az
Önkormányzat által kiállított számla alapján, a számlában rögzített
fizetési feltételek és határidő szerint az Önkormányzatnak megfizet,
annak a Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003
számú számlájára történő átutalás útján;
- a Tulajdonosok a 7.2. pontban hivatkozott Közgyűlési döntésben szereplő
egyszeri nettó összegre vonatkozó, a 7.1. pontban részletezett fizetési
kötelezettsége teljesítésének biztosítékául bankgaranciát biztosítanak az
Önkormányzatnak a következő feltételekkel.
A bankgarancia nyilatkozat eredeti példányát a Tulajdonosoknak
legkésőbb a 7.2. pont szerinti Közgyűlési döntéstől számított 10 napon
belül kell az Önkormányzatnak átadnia.
A bankgarancia megfelelő, amennyiben:
• a 7.2. pont szerinti Közgyűlési döntésben szereplő egyszeri
nettó összegre vonatkozik;
• első osztályú pénzintézet részéről kerül kiállításra, továbbá az
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető
pénzintézete, a Raiffeisen Bank részéről előzetesen
elfogadásra kerül;
• korlátozás nélküli és külön feltételektől mentes;
• az Önkormányzat hozzájárulása nélkül visszavonhatatlan;
• futamideje 2010. július 15. napján zárul;
• legfeljebb 5 banki nap alatt igénybe vehető;
• tartalmazza, hogy a bank az Önkormányzat első írásbeli
felszólítására, a Tulajdonosok esetleges kifogásolását
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank
saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti az Önkormányzat
által megjelölt összeget.
b) Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 7.2. pontban hivatkozott
Közgyűlési döntésben szereplő egyszeri nettó összeget legkésőbb 2010. június
30. napjáig az Önkormányzatnak megfizetnek, annak a Raiffeisen Bank Rt-nél
vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlájára történő átutalás útján.
Amennyiben jelen pont szerinti fizetési kötelezettségét a Tulajdonosok nem
teljesítik, úgy az Önkormányzat jogosult a 8.a) pontban meghatározott
bankgaranciából az összeget lehívni.
9. Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 3. pontban meghatározott vonalas
közműveket, azok megvalósítása után a szolgáltató(k) részére átadják. Továbbá
kötelezettséget vállalnak arra is, hogy az 1.2. pontban szereplő beruházást ellátó– a 2.
számú mellékletben meghatározott- közutat annak kivitelezése és forgalomba helyezése
után az útkezelőt illető jogokkal és terhelő kötelezettségekkel egyidejűleg– az

49
2010. február 25.

2. szám

Önkormányzatnak helyi közútként történő további üzemeltetés céljából
térítésmentesen átadják. Az átadást követően az Önkormányzat a közutat és annak
tartozékait a közútkezelőkre vonatkozó jogszabályi kötelezettségének megfelelően
köteles kezelni, ideértve az út tisztántartását, karbantartását és felújítását, műszaki és
forgalmi ellenőrzését és felügyeletét, téli hó- és síkosságmentesítését is.
10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az útépítési és közművesítési
hozzájárulásról valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 1/2004. (I.30.)
számú rendelete 10. §- a a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén követendő
szabályokat tartalmazza. Tulajdonosok jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy
ezen rendelet szabályait megismerték, tudomásul vették, ezen feltételek betartására
kötelezettséget vállalnak.
11. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §- ában szabályozott
településrendezési szerződésnek is minősül.
12. Felek rögzítik, hogy egymás közötti kommunikációikban a gyors (telefon, vagy e-mail
útján történő) kapcsolatot részesítik előnyben. Felek megállapodnak abban, hogy a
kijelölt kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:
- Építésügyi Iroda
- név: Rátkai Attila Főépítész
- cím: 3300 Eger, Dobó tér 2.
- tel.: 06 (36) 523-738
- e-mail: foepit@ph.eger.hu;
Tulajdonosok részéről:
- név: …
- cím: …
- tel.: …
- e-mail: …
13. Felek az egymásnak címzett hagyományos, ajánlott és tértivevényes leveleiket az
alábbi címekre kötelesek postázni:
- Önkormányzat: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó I. tér 2.);
- Tulajdonosok: … (3300 Eger, ...).
14. Felek és a képviseletükben eljáró személyek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban
foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a megállapodás aláírásához a szükséges
felhatalmazással és képviseleti jogosultsággal rendelkeznek. Tulajdonosok kijelentik,
hogy cselekvőképességében nem korlátozott magyar állampolgárok, továbbá az
Önkormányzat kijelenti, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személy,
ügyletkötési és jogszabályon túlmenő tulajdonszerzési korlátozás alatt nem állnak.
15. Felek a megállapodás teljesítése kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban
tárgyalás útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások közöttük nem vezetnek
eredményre, úgy Felek a megállapodásból származó jogviszonyukra hatáskörtől
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függően kikötik az Egri Városi Bíróság, illetve a Heves Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét.
16. Jelen megállapodás módosítása csak a Felek erre irányuló közös akaratával, írásban
érvényes és hatályos. A megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem
eredményezi egyben az egész megállapodás érvénytelenségét, Felek az érvénytelen
rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő
rendelkezéssel pótolják. Felek között a megállapodás teljesítésével kapcsolatos
valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban (a másik félhez intézett levél,
vagy visszaigazolt telefax útján) érvényes és joghatályos. Felek a másik fél székhelyére
postai úton megküldött iratot átvettnek tekintik abban az esetben is, ha annak átvételét
a másik fél igazolhatóan megtagadta, vagy ha az irat a feladóhoz „nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza, mely utóbbi esetben az iratot - az ellenkező bizonyításig - a
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni.
17. Jelen megállapodás 5 (öt) számozott oldalt és 2 (két) számozott mellékletet tartalmaz.
Felek jelen megállapodás aláírásával igazolják, hogy a megállapodás illetve a melléklet
2-2 eredeti, mindegyik fél által aláírt példányát átvették.
18. Szerződő felek megállapodnak és a Tulajdonosok kifejezetten tudomásul veszik, hogy
jelen megállapodásban rögzített kötelezettségek a Tulajdonosokat egyetemlegesen
terhelik.
Felek a megállapodást, mint ügyleti akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt,
elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.
Kelt Egerben, 2010. február

………………..
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseli
Habis László polgármester

…………………
Szabó Csaba
Tulajdonos

…………………
Erdélyi Bertalanné
Tulajdonos

Ellenjegyzem: Eger, 2010. február
Dr. Barta Viktor jogtanácsos

……………………
Kácsor Ferenc
Tulajdonos
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81/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. évi sportcélú támogatások felosztásáról az
alábbiak szerint döntött:
Felosztható:

68 000 000 Ft

1.) Iskolai és diáksport tevékenység támogatása
Alsófokú tanintézetek sportszervezetei tanórán kívüli
sporttevékenységének támogatása

1 500 000 Ft

Középfokú tanintézetek sportszervezetei tanórán kívüli
sporttevékenységének támogatása

1 500 000 Ft

Alsófokú tanintézetek sportszervezetei tanórán kívüli
sporttevékenységének eredményességi támogatása

500 000 Ft

Középfokú tanintézetek sportszervezetei tanórán kívüli
sporttevékenységének eredményességi támogatása

500 000 Ft

Alsófokú Diáksport Bizottság városi diáksport versenyek
rendezési költségeire:

1 000 000 Ft

Középfokú Diáksport Bizottság városi diáksport
versenyek rendezési költségeire:

1 000 000 Ft

Óvodai, iskolai úszásoktatás:

2 000 000 Ft

Összesen:

8 000 000 Ft

2.) Versenysport, élsport utánpótlás - nevelés támogatására:

2.1. Eger város kiemelt sportágaihoz tartozó egyesületek támogatása
Vízilabda:
Egri Vízilabda Klub

35 000 000 Ft

Férfi kosárlabda:
Hész Gépszolg - Eszterházy Károly Főiskola

4 000 000 Ft

Úszás:
Eger Város Úszó Klub (EVÚK)

1 000 000 Ft
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Agria Integra SE

1 000 000 Ft

Birkózás:
Egri Vasas - Városi Sportiskola Birkózó Szakosztálya

2 000 000 Ft

ÖSSZESEN:

43 000 000 Ft

2.2. Sportszervezetek, szakosztályok, alapítványok, utánpótlás nevelő tevékenységet
végző egyesületek támogatása:
Sportegyesület,
Ssz.
sportszervezet neve

Eredm.
tám.

Rendezvény
(bajnokság)
tám.

Létesítmény Fogyaték.
támog.
Tám.

Szabadidő
sport tám.

Kért
támog.

Javasolt
tám.
eFt-ban

1.

AGRIA RC. (Röplabda
Klub)

1000

1500

0

0

0

5000

2500

2.

Tranzit Tüzép ÁFÉSZ SC
Női Asztalitenisz Szo.

1000

1000

0

0

0

3000

2000

3.

EKF SE (Szakszövetségi
versenyekre)

0

300

0

0

0

600

300

4.

HMÖSE Asztalitenisz
Szakosztály (férfi)

100

200

0

0

0

600

300

5.

Egri Polgári Lövészegylet

100

0

0

0

0

780

100

6.

Egri Nyomda Teke Szo.

0

100

0

0

0

350

100

7.

Széchenyi SE Teke Szo.

0

100

0

0

0

300

100

8.

Mecmann Eger
Innebandy SE (Floorball)

0

0

100

0

0

300

100

9.

Városi Rádiós Klub

100

0

0

0

0

400

100

10. Egri Senior Úszó Klub

250

50

0

0

0

1050

300

11. Vízmű SC. (Vízilabda)

100

100

0

0

0

500

200

100

0

0

0

0

300

100

13. Egri Testedző Klub

400

0

0

0

0

650

400

14. Egri Városi Vívó Klub

0

100

0

0

0

200

100

15. HMÖ SE RSG Szo.

0

0

0

0

100

240

100

12.

Egri Spartacus SE Tájfutó
Szakosztály
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16. Nagy Sport Egyesület

100

100

0

0

0

800

200

17. Berva Modellező SE

100

0

0

0

0

750

100

18. Egri Bridzs Egyesület

0

0

0

0

100

100

100

Egri Energy Aerobik
Egyesület

0

100

0

0

0

400

100

Szöcskék Grasshoppers
20. Akrobatikus Rock and Roll
TE.

0

0

0

0

100

200

100

21. Egri Repülő Klub

0

0

0

0

100

300

100

22. Egri Atlétikáért Alapítvány

0

100

0

0

0

210

100

100

200

0

0

0

705

300

300

300

280

0

0

1000

880

0

100

0

0

0

550

100

19.

23. Egri Triatlon Klub
24.

Eger Eszterházy SE ffi.
Kézilabda

25. Búvár és Vízisport Klub
26.

Egri Dobó Katica SE (női
labdarúgás)

0

100

0

0

0

100

100

27.

Egri Ritmikus
Sportgimnasztika TE

0

0

100

0

0

200

100

28. Egri Vitézlő Oskola

0

0

0

0

100

200

100

29. Egri Autocross AMSE

0

100

0

0

0

740

100

Police 07 Labdarúgó
Egyesület

0

0

0

0

100

250

100

31. Egri Vasas Sakk Szakosztálya

0

0

0

0

100

100

100

32. Egri Honvéd Sportegyesület

0

0

0

0

100

400

100

33. Egri Focisuli SE

0

100

0

0

0

400

100

30.

34.

Egri Sellők Szinkronúszó és
Úszó Egyesület

0

0

0

0

100

600

100

35.

Egri Hegyi Kerékpáros Sport
Egyesület

0

0

0

0

100

300

100

36. Plútó SE

0

0

0

0

100

252

100

37. Bükki Vörös Meteor SE

0

0

0

0

100

100

100

38. Medicaritas Alapítvány

0

0

0

0

120

700

120
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400

0

0

0

0

1000

400

40. Egri Vasas Judo Szako

0

100

0

0

0

150

100

41. FORRÁS DSE

0

0

0

0

100

567

100

0

0

0

0

100

100

100

0

0

0

100

0

200

100

Egri Kék Oroszlánok
Kosársuli utánpólás SE.

0

0

0

0

100

650

100

45. Kentaur OUTDOOR SE.

0

0

0

0

100

150

100

0

200

0

0

0

400

200

0

0

0

0

200

800

200

0

0

0

0

100

100

100

0

3000

0

0

0

6000

3000

39.

42.

"UNICORNIS" Egri Íjász
Sporteggyesület

43. Paraaqua Alapítvány
44.

46.

AGRIA Shotokan Karate
Egyesület

47. Egri Vitézek Hockey Klub
48.

SHO BU KAN Ifjúsági és
Szabadidő Sport Egyesület

49. Egri Futball Klub Kft.
50.

Egri Veterán Vízilabda
Egyesület

0

100

0

0

0

250

100

51.

Baba, Mama Szabadidő és
Életmód Alapítvány

0

0

0

0

100

200

100

52. V35 Postagalamb SE

0

0

0

0

0

124

0

53. Egri Szív Egyesület

0

0

0

100

0

300

100

54. VITÁL-FITT Szabadidős SE

0

0

0

0

0

200

0

0

400

0

0

0

1000

400

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

260

0

58. Egri Majorette Egyesület

0

100

0

0

0

490

100

59. Egri Repülőmodellező Klub

0

100

0

0

0

150

100

60. HMÖSE Sakk Szakosztálya

0

100

0

0

0

780

100

Eszterházy Károly Főiskola
SC. Vízilabda Szakosztálya

0

100

0

0

0

328

100

Heves Megyei Úszó és
55. Vízilabda Szövetség
Alapítványa
Shotokan Karate Közhasznú
56.
Önvédelmi SE
57.

61.

Noszvaji Közhasznú Diák és
Tömegsport Egyesület
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62.

Komplex Közhasznú
Egyesület

0

0

0

0

0

470

0

63.

Egri Sportiskola
Sportegyesület

0

0

0

0

0

300

0

64. Érsekkerti Tenisz Klub

0

100

0

0

0

1100

100

65. Egri Tenisz Alapítvány

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

500

100

4150

9050

480

200

2120

40556

16000

66.

Bushido Kempo Karate
Harcművé-szeti Egyesület

Összesen:

2.2. Sportszervezetek, szakosztályok, alapítványok, utánpótlás nevelő tevékenységet
végző egyesületek támogatása: ( az 1. sz. melléklet csatolva)
16 000 000 Ft
3.)
Pályázati kiírás Eger városában megrendezésre kerülő szabadidős,
sportesemények, magasabb minősítéssel rendelkező egyéni sportolók
versenyzésének, valamint a fogyatékos és mozgássérült sportolók
támogatására
1 000 000 Ft
MINDÖSSZESEN (1-3):

68 000 000 Ft
Felelős:

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

Határidő:

2010. december 20.

82/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az állami adóhatóság (APEH) felé
történő ideiglenes iparűzési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez, a
Polgármesteri Hivatal szakirodái, önkormányzati fenntartású, illetve irányítású
intézményei, társaságai, alapítványai havonta – minden hó 10-ig- adatszolgáltatást
teljesítenek az önkormányzati adóhatóság (Adó Iroda) felé.
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Az adatszolgáltatási kötelezettség az Egerben székhellyel, telephellyel nem rendelkező a
Htv. 37.§ (2) bek. b) és c) pontjainak megfelelő vállalkozások adataira terjed ki, ahol a
vállalási, megbízási, szerződési, ajánlati érték bruttó 5 millió Ft-ot meghaladja.
Az adatszolgáltatás teljesítésére a „10IHIPAASZ számú űrlap” szolgál.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
jegyző megbízásából:
valamennyi Iroda Vezető
Intézményvezető, Ügyvezető,
Igazgató, Elnök.

Határidő:

azonnal

83/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót elfogadja.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal

84/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Agria-Humán Kft. nonprofit korlátolt felelősségű
társasággá alakulását kimondó 729/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozatának 2.
pontját akként módosítja, hogy a társaság közhasznú szervezetként történő működését,
tekintettel az 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bek. g.) pontjára nem kéri.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az alábbi alapítói
határozat aláírására és a határozatnak megfelelően módosított Alapító Okirat aláírására.
ALAPÍTÓI HATÁROZAT
alapító okirat módosításáról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Habis László polgármester,
székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2.), mint az Agria-Humán Szolgáltató Kft. (székhelye:
3300 Eger, Mecset utca 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09021223 cégjegyzékszámon nyilvántartva) egyedüli tagja a társaság Alapító Okiratát a
Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 10-09-021223/125. számú hiánypótló
végzése alapján az alábbiak szerint módosítja.
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1. A 2006. évi IV. törvény 4 § (2) bek. alapján a társaság nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként működik tovább, működésére a 2006. évi IV. törvény
rendelkezései az irányadók. A társaság működésére egyebekben az Alapító
729/2009. (XII. 17.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak az irányadók azzal,
hogy a társaság a nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakulás időpontjában
nem minősül közhasznú szervezetnek.
2. Egyebekben az ennek megfelelően módosított, egységes szerkezetű Alapító
Okiratban foglaltak az irányadók, tekintettel arra, hogy a társaság egyebekben
megfelel a 2006. évi IV. – V. törvények rendelkezéseinek.
Eger, 2010. február 25.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képviseletében Habis László polgármester
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő: A végrehajtás megkezdésére:
azonnal
Beszámolásra:

2010. április 30.

