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1. GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ
PROGRAM



Eger városa kiemelt turisztikai helyszín, hosszú ideje a statisztikák élén 
áll a vidéki városok vendégéjszakáinak számát tekintve. Közel 20 ezer egri 
polgár él közvetve vagy közvetlenül a turizmusból. A mostani világválság 
közepette az a város vagy térség lesz vonzó a turisták számára, amelyik 
képes a megújulásra, illetve valami egyedit, különlegeset tud kínálni magas 
színvonalon és megfelelő ár-érték arányban. Ennek egyik alapfeltétele, 
hogy a helyi önkormányzat hatékonyan működjön együtt a turisztikai 
szektor szereplőivel (mint a vendéglátóhelyek, éttermek, szálláshely-
szolgáltatók stb.), valamint a városban működő egyéb vállalkozásokkal. A 
turizmus tehát a város fenntarthatóságának, a gazdasági élet élénkítésének 
kulcsfontosságú területe. 

Eger gazdasági, idegenforgalmi és kulturális életét alapvetően 
meghatározza, hogy az ország egyik legnagyobb történelmi borvidékének 
és gyógyturizmusának központja. E kitűnő adottságokat azonban csak 
akkor tudja ténylegesen előnyére fordítani a város, ha az éttermek, kávézók, 
kereskedelmi egységek, borászatok nívós szolgáltatásokkal várják az 
idelátogatókat és az itt élő egrieket egyaránt. Sajnos a veszélyhelyzet által 
egyik leginkább érintett szektor éppen a turizmus és vendéglátás, amely 
már az elmúlt hónapokban is rendkívül súlyos károkat szenvedett el, és 
ennek a folyamatnak a kimenetele ma még meg sem becsülhető. 

Az Önkormányzatnak tehát tisztában kell lennie azzal, hogy Eger város 
gazdaságának kulcsfontosságú területén alakult ki válsághelyzet. A válság 
aktív szerepvállalást követel, gyors és átgondolt döntéseket, amelyek esélyt 
adnak a turisztikai-vendéglátó szektor szereplőinek nemcsak a túlélésre, 
hanem arra is, hogy hosszabb távon előnyükre fordítsák a válságos idők 
tanulságait.

Az Önkormányzat anyagi és koordinátori szerepvállalására 
elengedhetetlenül szükség lesz a helyi turizmus, illetve az ebből eredő 
gazdasági potenciál helyreállításához. Az eddig sikeres nemzetközi példákat 
tanulmányozva teszünk javaslatot egy olyan átfogó, a szektor egészére 
kiterjedő megállapodási rendszer létrehozására, amely alkalmas lehet 
arra, hogy az Eger városában működő kereskedelmi egységek, éttermek, 
kávézók, szálláshely szolgáltatók a várossal együttműködve újra lendületet 
vegyenek, és a várost rangjának megfelelően a hazai turisztikai 
desztinációk élvonalában tartsák. 

 Indok lás



1/ Fenti célok elérése érdekében javasoljuk, hogy Eger Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a turizmushoz köthető gazdasági élet beindítása 
érdekében a saját költségvetésében 2020-2021 évekre különítsen el jelentős 
keretösszeget. A helyi TDM és a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 
turizmushoz kapcsolódó gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokkal 
egyeztessen, és az egyeztetéseket követően – az igazságosság és a 
méltányosság szabályait szem előtt tartva – az Önkormányzat kössön a 
rászoruló szereplőkkel olyan egyedi megállapodásokat, amelyek keretében 
az Önkormányzat készpénz-helyettesítő vásárlási utalványokat vásárol 
tőlük. Ezeket az utalványokat azután juttassa el minden olyan egri lakoshoz, 
aki 2020. március 11. napját megelőzően létesítette állandó lakcímét. Az 
utalványokat azután a lakosok a megállapodásban szereplő vállalkozásoknál 
válthatják be. Ez a fajta együttműködés előnyös az önkormányzatnak, hisz a 
várható forgalom élénkülés magasabb iparűzési adót jelent, továbbá több 
munkavállaló foglalkoztatását, a munkanélküliség csökkentését. Előnyös 
a turisztikai ágazat szereplőinek, hisz bevételnövekedésre számíthatnak. 
Előnyös a lakosságnak, hisz az utalványok nem csak szolgáltatást, de igazi 
családi élményt nyújtanak.

2/ Az egri polgárok és helyi közösségeik életének keretét jelentő üzletek, 
vállalkozások, szolgáltatók kerültek nehéz helyzetbe a koronavírus-járvány 
miatt, forgalmuk csökken, többen már be is zártak. Javasoljuk, hogy azoknak 
az egri vállalkozásoknak a számára, amelyeknek működése 2020. március 
11. napját követően, a koronavírus járvány megfékezésével összefüggésben 
ellehetetlenült, és gazdasági tevékenységüket önkormányzati tulajdonú,
nem lakás célú helyiségben folytatják, a Közgyűlés által felállítandó
„Véleményező Testület” előzetes állásfoglalása alapján a 2020. március 11.
napja és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap közötti időszakra az
önkormányzat a bérleti díj összegét egyedi kérelmek alapján, az előzetesen
meghatározott szempontok mérlegelésével engedje el, illetve mérsékelje.

A felállítandó „Véleményező Testület” vizsgálja meg a vállalkozás 
korábbi eredményességét, a forgalom kiesése és a koronavírus járvány 
megfékezéséhez szükséges előírások betartása közötti ok-okozati 
összefüggést, a vállalkozás jelenlegi pénzügyi helyzetét (azzal együtt, 
hogy milyen intézkedéseket tett és fog megtenni a fizetőképességének 
a megőrzése érdekében, illetve milyen mértékben tartotta meg az általa 
foglalkoztatottakat) -- és e kritériumok figyelembevételével tegyen 
javaslatot az esedékes bérleti díj elengedésére vagy mérséklésére.

Mentőöv a turisztikai szektornak

Bérleti díj kedvezmény a bajbajutottaknak

 Javas latok 





3/ A kormányzat által biztosított lehetőségek Egerben is 
érvényesüljenek!

Az egri Fidesz-KDNP frakció Magyarország Kormánya 
rendelkezéseivel összhangban, nyomatékosan felhívja Eger Megyei Jogú 
Város Jegyzőjét, hogy a leginkább rászoruló magánszemélyek, és a 
leginkább rászoruló egyéni és társas vállalkozások által benyújtott fizetési 
könnyítési, és adómérséklési kérelmek elbírálása során a lehető 
legnagyobb körültekintéssel járjon el, az eljárása során a 
legmesszemenőkig tartsa be Magyarország Kormánya által a 140/2020. 
(IV.21.) szám alatt meghozott kormányrendeletben meghatározott 
intézkedéseket és a lehető legnagyobb segítséget nyújtsa az 
önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott, az adózás során jogkövető 
magánszemélyeknek, egyéni és társasvállalkozásoknak az alábbiak szerint.

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 198. §-a és 199. §-a szerinti 
kedvezményeken túl, az önkormányzati adóhatóság az adózónak és az 
adó megfizetésére kötelezett személynek (a továbbiakban együtt: adózó) 
a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett 
kérelmére az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságnál 
nyilvántartott

• legfeljebb öt millió forint összegű adóra,

• egy alkalommal,

• legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy

• legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet,
ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy
valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető
vissza.

Adókönnyítés

 A 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás 
gépjárműadóra és bevezetett helyi adónemekre – kivéve beszedett 
idegenforgalmi adó - kérhető.

Fizetési könnyítésre akkor van lehetőség, ha az adótartozás megfizetése 
a kérelmező adózó gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre 
visszavezethető okból ellehetetlenítené. A fizetési könnyítés abban 
az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek a 
koronavírus-járvány által okozott körülményére vezethető vissza és az adó 
későbbi megfizetése valószínűsíthető.

a) Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése



Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az önkormányzati adóhatóság 
a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett 
személynek (a továbbiakban együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését 
követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére, az őt terhelő Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságnál nyilvántartott

• adótartozást (egy adónemet érintően, ami lehet gépjárműadó, helyi
adók egyike, így iparűzési adó is) - kivéve beszedett idegenforgalmi
adó - egy alkalommal,

• legfeljebb húsz százalékkal, de

• öt millió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti,

• ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét 
a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

 Az adómérséklés csak egy adónem (gépjárműadó, vagy egy helyi 
adó fajta) tekintetében kérelmezhető és az adott adónemben fennálló 
adótartozás 20%-ig terjedhet.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő 
adótartozást - a beszedéssel megállapított adó kivételével - mérsékelheti 
vagy elengedheti, különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási 
tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy vagy egyéb 
szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené és ez a koronavírus-
járvány által okozott körülményre vezethető vissza.

Ilyen típusú kérelem a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig 
terjeszthető elő.

Az eljárások gazdálkodó szervek esetében is illetékmentesek.

b.) Adómérséklés

4/ Válsághelyzetben az idő különösen lényeges tényező, a város 
gazdasága számára pedig a helyi termékek és szolgáltatások iránti kereslet 
élénkítése a leghatékonyabb eszköz. A rendelkezésünkre álló korlátozott 
forrásokat tehát arra kell felhasználnunk, hogy a helyi termékek és 
szolgáltatások kereslete mihamarabb elérje a koronavírus-járvány előtti 
szintet.

Ennek eszközéül javasoljuk kedvezménykupon kibocsátását: 
az Önkormányzat a Tourinform Irodán keresztül értékesíti a kupont, 

Egri érték kupon



melynek megvásárlása az érvényesíthető kedvezmény felébe kerül. Az 
igazolhatóan helyi termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalkozások 
körében felhasználható (helyi termelők, éttermek, vendéglátóhelyek, 
egyéb szolgáltatók) kuponok eladásából származó bevételt az 
Önkormányzat tranzakciós díj nélkül továbbítja a beváltott kupont 
bemutató vállalkozók számára.  

A javaslatunk alapjául szolgáló számítás szerint a maximum 20.000 
forint-értékig beváltható 20% kedvezményt nyújtó kupon megvásárlása 
2.000 forintba kerülne a vásárlónak. A vállalkozó által nyújtott 4.000 forint 
kedvezményből 2.000 forintot az önkormányzattól utólagosan visszakap. A 
kupon így ösztönzi a fogyasztót az általa vásárolt kupon felső értékhatárát 
megközelítő vagy azt meghaladó vásárlásra, míg a vállalkozó legfeljebb a 
10% kedvezményből keletkező elmaradt bevételt áldozza a 
forgalomnövekedésért cserébe. A kuponrendszert javasoljuk legalább 
2020. év végéig megtartani.

VisitEger Jegy

5/ Javasoljuk, hogy a Tourinform Irodán keresztül legyen 
megvásárolható olyan egynapos belépőjegy, amely Eger legtöbb 
látványosságának megtekintésére, múzeumokba történő belépésre 
lehetőséget nyújt. A turista egy magasabb összegért vásárolt univerzális 
jegy megvásárlásával legyen jogosult minél több egri szolgáltatást 
igénybe venni.

Eger Welcome Kupon

6/ Az Egerben legalább 5 összefüggő napon szálláshelyet vásárlók 

számára biztosítson az Önkormányzat szobánként 1db 3000 forint értékű 
kupont, amit az egri vendéglátóipari egységekben (kivétel gyorséttermek) 
válthat be a vendég. A kuponok értékének 70%-át az Önkormányzat térítse 
meg az azt elfogadó szolgáltatók számára, így a szállásfoglalás ösztönzése 
mellett az Önkormányzat a helyi vendéglátóhelyeket is támogatja.





Kedvezményes fürdőbelépő

7/ Az Egerben legalább 5 összefüggő napon szálláshelyet vásárlók 

számára biztosítson az Önkormányzat egyszeri 50% belépési kedvezményt 
az önkormányzati tulajdonban lévő fürdők használata esetén. Az 
egrieknek jelenleg rendelkezésre álló belépési kedvezmény maradjon fenn 
2020. év végéig!

Visszavárunk Egri Borral!

8/ Az Egerben legalább 5 összefüggő napon szálláshelyet vásárlók 
számára adjon az Önkormányzat ajándékba egy üveg superior vagy grand 
superior minősítésű egri bort. Ezzel a városunkból távozó turisták nagyobb 
eséllyel térnének vissza Egerbe, emellett az Önkormányzat a minőségi egri 
bortermelést is támogatná, illetve reklámozná, hiszen a borászok is 
jelentős forgalom-kiesést szenvedtek el. A borok átvételét a Tourinform 
irodában lehessen megtenni.

Bikavér ünnepet ősszel

9/ A rendezvényt a várhatóan alacsonyabb látogatószám miatt, a 
megfelelő színvonalú rendezés érdekében az Önkormányzat támogassa 
legalább 10 millió forint keretösszeggel.

Strand és fürdők nyitvatartása

10/ Július 1-től országos kampánnyal induljon el az egri strand és 
fürdők éjszakai nyitvatartása. A fürdők éjszakai nyitvatartása mellett álljon 
vissza a korábban meglévő reggeli úszás lehetőségének a biztosítása is, 
hiszen az egészségmegőrzés céljából fontos szerepet játszott az egriek 
életében.

Taxikupon Egrieknek

11/ A taxisok óriási bevételkiesését kompenzálja az egri felnőtt 
lakosok számára kibocsátott egyszeri 1.000Ft-os taxikuponra vonatkozó 
javaslatunk. Ezt kiegészítő ideiglenes intézkedésként a taxisoknak az 
Önkormányzat ingyenes behajtást engedhetne a belvárosi övezetbe 2020-
ban, a már megvásárolt behajtási engedélyek költségének visszatérítése 
mellett. 





2. SZOCIÁLIS
GONDOSKODÁS 

PROGRAM



A koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzetben sokak életkörülménye megváltozott. Számos család, 
egyedül élő személy, illetve vállalkozás élete és működése vált nehezebbé. 
Sokak megélhetése került veszélybe. Az egri Fidesz-KDNP frakció Eger 
Megyei Jogú Városban lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is 
itt tartózkodó, nehéz helyzetbe került emberek és családok, valamint 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi kisvállalkozások támogatására 
átfogó intézkedési javaslat csomaggal igyekszik segítséget nyújtani.

1/ Javasoljuk veszélyhelyzeti bérpótló járadék bevezetését. 
Elképzelésünk szerint, az Eger város közigazgatási területén 2020. március 
11. előtt létesített és kérelem benyújtásának napján is fennálló lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes nagykorú személyek
nyújthassanak be kérelmet.

Veszélyhelyzeti bérpótló járadék legyen megállapítható annak a 
kérelmezőnek, akinek igazolhatóan 2020. március 11-ét követően a 
veszélyhelyzet időszakában a munkaviszonya megszűnt, vagy egyéb 
kereső tevékenysége a veszélyhelyzet miatt tett korlátozó intézkedések 
következtében ellehetetlenült, táppénzben nem részesül és a családjában az 
egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az 50 ezer forintot. 
Az egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén ez az összeg 
65 ezer forint legyen. Javasoljuk, hogy a veszélyhelyzeti bérpótló járadék 
havi összege legfeljebb 50 ezer forint, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetén legfeljebb 65 ezer forint legyen. A veszélyhelyzeti 
bérpótló járadék iránti kérelmekről javasoljuk, hogy a polgármester egyedi 
kérelmek alapján döntsön.

Bérpótló járadék

 Indok lás

 Javas latok



Gondozási támogatás

2/ Javasoljuk, hogy veszélyhelyzeti gondozási támogatásra legyen 
jogosult az Eger város közigazgatási területén 2020. március 11. előtt 
létesített és kérelem benyújtásának napján is fennálló lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező azon természetes nagykorú személy, 
akinek Eger városban élő közeli hozzátartozójának kórházi kezelését a 
járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. április 7. és 2020. május 31. nap 
közötti időszakban szüntették meg, de állapota miatt otthonában 
továbbra is gondozásra, felügyeletre szorul, a gondozásról a kérelmező, 
illetve családja maga gondoskodik. A kérelmező és a gondozott 
hozzátartozó egy havi nettó átlag jövedelme együttesen nem haladja meg 
a 150 ezer forintot. Javaslatunk szerint a veszélyhelyzeti gondozási 
támogatás havi összege 50 ezer forintban kerüljön megállapításra. A 
veszélyhelyzeti gondozási támogatás iránti kérelmekről javasoljuk, hogy a 
polgármester egyedi kérelemre döntsön.

Szociális bérlakás díjcsökkentés

3/ Javasoljuk, hogy azon egri lakosok számára, akik Eger város 
közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, 
és akiknek igazolhatóan 2020. március 11-ét követően a veszélyhelyzet 
időszakában a munkaviszonya megszűnt, vagy egyéb kereső 
tevékenysége a veszélyhelyzet miatt tett korlátozó intézkedések 
következtében ellehetetlenült, és Eger városában a lakcímük 2020. március 
11. napja előtt létesült, és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, vagy az 
EVAT Zrt. tulajdonában álló költségelvű vagy szociális bérlakásra 
vonatkozó bérleti szerződésüket 2020. március 11. napját megelőzően 
kötötték meg, és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg a 100 ezer forintot, egyedül élő esetén a 85 ezer forintot, az 
albérleti díj havi összege kérelemre kerüljön elengedésre, illetve 
mérséklésre. Az albérleti díjak elengedéséről, illetve mérsékléséről, az 
ezeket eredményező kompenzációról javasoljuk, hogy a polgármester 
egyedi kérelmek alapján döntsön, illetve döntési kompetenciától függően 
tegyen javaslatot az EVAT Zrt. igazgatóságának. 



4/ Javasoljuk, hogy azon egri honfitársaink számára, akik ún. távhős 
szolgáltatott lakásban életvitelszerűen laknak, Eger város közigazgatási 
területén található adott lakásban 2020. március 11. napját megelőzően 
létesített lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és akiknek 
igazolhatóan 2020. március 11-ét követően a veszélyhelyzet időszakában a 
munkaviszonya megszűnt, vagy egyéb kereső tevékenysége a 
veszélyhelyzet miatt tett korlátozó intézkedések következtében 
ellehetetlenült, és a távhőfizetési hátralékuk 2020. március 11. napját 
követően a fenti okokra visszavezethetően halmozódott fel, és a családban 
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100 ezer forintot, 
egyedül élő esetén a 85 ezer forintot, a felhalmozódott távhődíj tartozás 
80%-a kerüljön elengedésre. A távhődíj hátralék elengedésével 
összefüggésben javasoljuk, hogy a Polgármester egyedi kérelmek alapján 
az elengedést eredményező kompenzációra tegyen javaslatot az EVAT Zrt. 
igazgatóságának.

Iskolakezdési támogatás

5/ Azon családok, illetve gyermeket egyedül nevelők számára, akiknek 
gyermeke 2020. szeptemberében folytatja tanulmányait általános vagy 
középiskolában, és munkahelyüket igazolhatóan 2020. március 11. után 
elveszítették, és egy főre eső jövedelmük azóta sem haladjameg a 100 ezer 
forintot, kerüljön megállapításra egyszeri 5 ezer forintos iskolakezdési 
támogatás.

Általános eljárásrend

A kérelmeket javasoljuk, hogy 2020. augusztus 15. napjáig lehessen 
benyújtani Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalába, és a 
támogatásokat, kedvezményeket a polgármester az 1-3/ javaslatok 

tekintetében egyedi elbírálás alapján a rászorultság mértékéhez igazodó 
időtartamra állapítsa meg, míg a nem önkormányzati döntési 
kompetenciába eső 3-4. pontok szerinti javaslatok tekintetében a 

polgármester egyedi kérelmek alapján tegyen javaslatot az elengedést 
(vagy a 3. pont esetén a mérséklést) eredményező kompenzációra az EVAT 

Zrt. igazgatóságának. 

Tiszta lapot a távhődíj esetében





3. TISZTELET+  
PROGRAM



A rendeleti szinten szabályozandó program célja, hogy az 
Önkormányzat a szociálisan rászoruló öregségi, rokkantsági nyugdíj 
ellátásban részesülő személyek részére évi egy alkalommal készpénzt 
helyettesítő utalvány formájában szociális ellátást biztosítson. 

Az utalványban az Eger város közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő személy 
részesülhet, aki tárgyév első napján a rá vonatkozó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte, nők 40 év jogosultsági idő alapján járó 
nyugdíjban részesül, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 
hozzátartozói ellátásban részesül, rokkantsági járadékban részesül, illetve 
időskorúk járadékában részesül, és az ellátásának havi összege nem 
haladja meg a havi 80.000 Ft összeget. A támogatás természetbeni 
szociális ellátás, melynek formája jogosultanként 5 db 1.000 Ft névértékű 
Tisztelet+ utalvány. Az utalvány átvételére szóló értesítést azon személy 
részére, aki jogosultságát igazolta, a veszélyhelyzet megszűnését követő 
hónap 60. napjáig, illetve az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének 
elfogadását követő 180. napjáig, postai úton kell megküldeni. Az 
utalványok átvételének idejéről, helyéről és módjáról szóló tájékoztatást az 
átvételre szóló értesítésben kell rögzíteni. A Tisztelet+ utalványt az Egri 
Piaccsarnokban a szerződött partnereknél lehet beváltani tárgyév 
november 30. napjáig. Az utalvány nem váltható be háztartási-, vegyi- 
és papírárura, dohánytermékre, valamint meleg ételre és szeszes 
italokra.

Tisztelet+ utalvány

 Indok lás

 Javas lat




