JEGYZŐKÖNYV
526-4/2007
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 3-4. számú szobájában
2007. február 14-én a Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyvvezető:

Czeglédi Szilvia

Dr. Sipos Mihály
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő megjelent, a
bizottság határozatképes, ülését megnyitja. Tájékoztatja, a jelenlévőket, hogy az elnök
akadályoztatása miatt annak felkérésére a levezető elnök tisztségét ő látja el. Külön köszönti
Dr. Renn Oszkárt, a Civil Szervezetek delegáltját.

1./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az állandó bizottságok
feladat és hatásköréről (II. forduló)

Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Barta Viktor, Jogi Iroda vezetője
Dr. Szalóczi Ilona, Jegyzői és Képviselői Iroda

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
15/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az állandó bizottságok
feladat és hatáskörét és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a hirdető-berendezések
elhelyezésének, közzétételének szabályozásáról és engedélyezéséről szóló 3/2004.
(I.30.) számú Kgy. rendelet módosítására (II. forduló)

Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Bánhidy Péter, Jogi Iroda

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
16/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a hirdető-berendezések
elhelyezésének, közzétételének szabályozásáról és engedélyezéséről szóló 3/2004. (I.30.)
számú Kgy. rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

3./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az utca és városrésznevek
megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 26/2000. (IV.21.) számú rendelet
módosítására (II. forduló)

Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Szilvási Dénes, Jogi Iroda

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
17/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az utca és városrésznevek
megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 26/2000. (IV.21.) számú rendelet
módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

4./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz. rendelet
módosítására (Török Fürdő Eger, Sas u. 46-48.) (II. forduló)

Előterjesztő:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

18/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz. rendelet
módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

5./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz. rendelet
módosítására (7737/8 hrsz-ú út megnevezésű ingatlan törzsvagyonból történő
kivonása) (I. forduló)

Előterjesztő:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője

Nagy Róbert
A szépasszony-völgyi beruházó fejlesztéséhez szükséges az önkormányzati tulajdonú ingatlan
részleges értékesítése, mely jelenleg törzsvagyon. Tegnap a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság saját hatáskörben döntött az érintett ingatlan értékesítéséről, mivel erre 5-20 mFt
közötti eladási ár esetén jogosult. Javasolja a vagyonrendelet első fordulóban történő
közgyűlési tárgyalását. Amennyiben a szükséges megállapodás létrejön a befektetővel a
fizetendő közműfejlesztési hozzájárulásról, a Közgyűlés akkor fogja tárgyalmi második
fordulóban mind a vagyonrendeletet, mind a Szépasszony-völgy Szabályozási Tervét. Karacs
Rudolfnak elmondja, hogy az ingatlan forgalmi szakértő által meghatározott 2000 Ft/m2 –es
ár nem mint közút, hanem mint jövendő építési telek ára. Az ingatlanforgalmi szakértő Lónya
György volt.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
19/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz. rendelet
módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

6./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokról és azok térítési díjáról (I. forduló)

Előterjesztő:

Dr. Palotai Zsuzsanna, Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
20/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint gyermekjóléti ellátásokról és azok térítési díjáról szóló
előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

7./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 8/2006.
(III.10.) számú önk. rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:
Előadó:

Habis László polgármester
Bodnár Pál tanácsnok
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, Gazdasági Iroda vezetője

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2006. évi költségvetésnek ez a negyedik rendelet módosítása, reméli hogy a Közgyűlésre
már a Magyar Államkincstártól megkapott végleges kerekített adatokat tudják produkálni.
2006. évre 165 mFt működési hitelt vett fel, azonban a takarékos gazdálkodás miatt ezt a
pénzösszeget fejlesztésre fordították. A működési hitelt ebben az évben vissza kell fizetni.
Demeter Ervin
Kérdése, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás miért szerepel
mind a 2006-os, mind a 2007-es költségvetésben?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A társulás részben önálló költségvetési szerv, a könyvelését a hivatal végzi.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

21/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2006.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 8/2006.
(III.10.) számú önk. rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

8./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat
2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
(egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:
Előadó:

Habis László polgármester
Bodnár Pál tanácsnok
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, Gazdasági Iroda vezetője

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2007. évi költségvetés tervezésénél 500 mFt működési hiány keletkezett volna, ha minden
igényt teljesítenek. Ez a hiány hosszas egyeztetés és a költségek lefaragása következtében
169 mFt-ra csökkent.
A hiány csökkentésére az iparűzési adó bevételt megemelték 100 mFt-tal. Komoly feladat lesz
annak beszedése. Az illetékbevételeknél is többet, 400 mFt-ot terveztek annak ellenére, hogy
az önkormányzat csak a befizetett tőke részt kapja meg, a kamat és a mulasztási bírság a
központi költségvetést illeti meg. A gépjárműadónál is a jogszabályi változás miatt
többletbevétellel számolnak.
A felhalmozási hitel összege azonban 1,3 milliárd Ft-ra nőtt, melynek nagyobb része 500 mFt
az iparosított technológia megvalósítását szolgálja.
Kisebb szervezetei változás is történt: 2006. december 31-vel megszűnt az Egészségügyi
Szolgálat, az alkalmazottak, iskolaorvosok, fogorvosok átkerültek a VESZ-hez. A védőnők, a
fogszabályzók és a mentálhigiénisek átkerültek a vállalkozókhoz. Ennek következtében két fő
bére és egyéb járulékai kerültek megtakarításra.
A bevételi oldalon 2005. óta új forrásként jelentkezik az SZJA kiegészítése. 2005-ben
112 mFt, tavaly 16,7 mFt, idén pedig 294 mFt került tervezésre a költségvetésbe.
A kiadási oldalon úgy véli, hogy a működési kiadást a tavalyihoz képest szinten tudták tartani.
Idén 50 mFt-os általános tartalékot terveztek.
Összességében elmondható, hogy a költségvetés nagyon feszített, ezért egyetért a
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság azon döntésével, hogy
negyedévente az előirányzatokra legyen kontrolling.

Megérkezett Habis László polgármester

Demeter Ervin
Kérdései:
1. Evat Zrt. miért szerepel külön az önkormányzat költségvetésében?
2. A Hulladékgazdálkodási társulás tekintetében a Közgyűlésnek miért nincs döntési
joga?
3. A hivatal létszámának csökkenését-növelését szükséges-e rendeleti szinten
szabályozni?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az Evat Zrt az önkormányzat lakás és nem lakás célú helyiségeinek a vagyonkezelője, ezért
tartalmazza a költségvetés a 3/a és 3/b táblázatban részletesen a bevételeket és kiadásokat.
Habis László
Elmondja, hogy 2006-ban 100 mFt hiány keletkezett az önkormányzati lakások kezelésében,
mely a bérlők részére szinte egy alanyi jogon adott szociális juttatás. Fontosnak tartja a
lakásgazdálkodás és az ezzel kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács. Ez a szerv
jogosult dönteni a költségvetéséről.
Habis László
A társulás költségvetése nagyon minimális, ugyanis az önkormányzatok a településen élő
lakosság száma után fizetnek, 20 Ft/fő hozzájárulást. A kis önkormányzatok képtelenek
eltartani a tanácsot, ezért végzi a hivatal részére a könyvelést.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A hivatal létszámkerete kiemelt előirányzat, ezért kell rendeleti szinten dönteni annak
maximális mértékéről.
Dr. Renn Oszkár
Megjegyzi, hogy a civil alap támogatása évről évre csökken, és nem szerepel a kiadások 66-os
címszáma alatt az Egál Klub.

Habis László
Ezt az összeget más címszámra csoportosították át. Megjegyzi, hogy a civilek támogatásának
az iparűzési adó címkézése és a polgármesteri keret is az egyik forrása.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
22/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2007.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló előterjesztést és
támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

9./

Javaslat a Családsegítő Intézet Alapító Okiratának és az Idősek Berva-völgyi Otthona
Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő:

Dr. Palotai Zsuzsanna, Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
23/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Családsegítő Intézet
Alapító Okiratának és az Idősek Berva-völgyi Otthona Alapító Okiratának módosítását és
támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

10./ Előterjesztés az Imókői gyermektábor konyha-étterem ingatlana tulajdoni helyzetének
rendezésére hozott 23/2007. (I.25.) Kgy. határozat felülvizsgálatáról
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Barta Viktor, Jogi Iroda vezetője

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
24/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Imókői gyermektábor
konyha-étterem ingatlana tulajdoni helyzetének rendezésére hozott 23/2007. (I.25.) Kgy.
határozat felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az A, variáció elfogadásával támogatja
annak Közgyűlés elé terjesztését.

11./ Tájékoztató az Eger, Széchenyi u. 16. sz. alatti ingatlanban lévő X-PEN Kft. által
bérelt nem lakás célú helyiség jogi helyzetéről (kiosztásos anyag)
Előterjesztő:
Előadó:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője
Dr. Barta Viktor, Jogi Iroda vezetője
Dr. Kelemen Sándorné, Város- és Területfejlesztési Iroda

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
25/2007. (II.14.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Eger, Széchenyi u. 16.
sz. alatti ingatlanban lévő X-PEN Kft. által bérelt nem lakás célú helyiség jogi helyzetét és
támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

k.m.f.

Dr. Sipos Mihály

