542-7/2007.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2007.
augusztus 22.-én a Pénzügyi Bizottság nyilt ülésén elhangzottakról.

Jelen vannak:

Nagy István
Orosz Lászlóné
Jékli Sándor
Kiss Barnabás
Láng András
Dr. Gyurkó Péter
Dr. Gál János
Szeleczki János
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Nagy Róbert
Korsós László
Dr. Kelemen Sándorné
Dr. Szilvási Dénes
Kis-Tóth Roland
Ballagó Zoltán
Dr. Szalóczi Ilona
Tóthné Gyöngy Andrea

a bizottság elnöke
a bizottság tagja
a bizottság tagja
külső szakértő
KGB bizottsági tag
KGB bizottsági tag
könyvvizsgáló
alpolgármester
irodavezető
irodavezető
irodavezető
vagyongazdálkodási ügyintéző
jogász
területfejlesztési ügyintéző
tanügyigazgatási ügyintéző
jogász
jegyzőkönyvvezető

Nagy István
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelent meg, a
bizottság határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy első napirendi pontként egy kiegészítő előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
A bizottság tagjai 4 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadják

Előterjesztés az Eger, Széchenyi u. 57-61. sz. alatti Ifjúsági klub és Park hasznosításba
adása tárgyában benyújtott pályázatokról
Előterjesztő:
Nagy Róbert, irodavezető
Előadó:
Kis-Tóth Roland, területfejlesztési ügyintéző

A bizottság az alábbi módosítással támogatja az előterjesztés Közgyűlés elé történő
terjesztését:
•
•
•
•

A nyertes pályázó által fizetendő összeg az Önkormányzat részére havonként,
számla ellenében 55.336.- Ft/hó.
Pályázónak kell vállalnia az ingatlanok fenntartásával (beleértve a közüzemi
díjakat is), karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
Pályázó köteles gondoskodni saját költségén az ingatlanok őrzés-védelméről,
tisztán tartásáról (különös tekintettel a parkra).
Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanok hasznosítása során
olyan tevékenységet nem folytat, amely a környéken lakók nyugalmát
zavarhatja.

Nagy István
Javasolja, hogy a 3-4-5-ös pályázót zárják ki és csak az 1-es, illetve 2-es pályázó
alkalmasságáról szavazzanak.
A bizottság tagjai a javaslatot elfogadják.
A Költségvetési és Gazdálkodási bizottság tagjai 1 igen, 1 nem szavazattal, a Pénzügyi
Bizottság tagjai 3 igen, 1 nem szavazattal hozták meg az alábbi döntésüket:

46/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága az Eger, Széchenyi u. 57-61. sz. alatti Ifjúsági
klub és Park hasznosításba adása tárgyában benyújtott pályázatokról szóló előterjesztést
elfogadta és támogatta a Közgyűlés elé történő terjesztést.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 11/2007.
(II. 23.) sz. Önkormányzati rendelet módosítására (KGB, PB, JÜB)
Előterjesztő:
Bodnár Pál, tanácsnok
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

47/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A bizottság megtárgyalta a 2007. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét és
támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

2. Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. I. féléves gazdálkodásáról
(valamennyi bizottság)
Előterjesztő:
Bodnár Pál, tanácsnok
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Az I. féléves beszámolóval kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket teszi:
•
•
•

A II. félév folyamán a saját bevételek beszedésére megkülönböztetett figyelmet kell
fordítani, elsősorban a vagyoni bevételek vonatkozásában.
Az I. félévi pénzügyi helyzet alakulásáról a következő bizottsági ülésre készüljön
tájékoztató anyag (betétek, likviditás, stb.)
Azokat az ingatlanokat, amelyekre jelenleg nincs kereslet, nem kellene értékesíteni
csak azért, hogy a vagyoni bevételeink előirányzatai teljesüljenek.

A bizottság tagjai 4 igen szavazattal a kiegészítéseket elfogadták, illetve 4 igen egyhangú
szavazattal hozták meg alábbi döntésüket:

48/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés

A Bizottság megtárgyalta Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2007. I. féléves
helyzetéről készített beszámolót és támogatja a Közgyűlési tárgyalását.

3. Tájékoztató a 2007. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról (KGB, PB)
Előterjesztő:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

49/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A Bizottság a 2007. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztatót elfogadja, illetve támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

4. Tájékoztató a 2007. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításról (KGB, PB)
Előterjesztő:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

50/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A Bizottság a 2007. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról szóló tájékoztatót elfogadja, illetve támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

5. Előterjesztés az Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
(KGB, PB, OB)
Előterjesztő:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

51/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A Bizottság támogatja az alábbi határozat Közgyűlés elé terjesztését:
1. A Balassi Általános Iskolában (I. fejezet 8. címszám) dologi kiadások kiemelt
előirányzata – fénymásoló vásárlása miatt – 1.002 ezer Ft -tal csökken a beruházási
kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett.
2. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnál (I. fejezet 5.
címszám) finanszírozási többlet zárolása miatt történjen meg a VII. fejezet, 25.
Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának növelése 6. 869
ezer Ft értékben, egyidejűleg az I. fejezet megfelelő címszámának és kiemelt
előirányzatainak csökkentése mellett (személyi jellegű kiadások 5. 204 ezer Ft +
munkaadókat terhelő járulék 1. 665 ezer Ft).
3. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Farkas Ferenc Zeneiskolában (I. fejezet 14. címszám)
megnövekedett bérkiadások miatt történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt
előirányzatának növelése 733 ezer Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt
előirányzatának növelése 1.170 ezer Ft értékben, egyidejűleg a VII. fejezet 25.
Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának csökkentésével,
összesen 1. 903 ezer Ft értékben.
4. A Közgyűlés elrendeli, hogy a dr. Hibay Károly úti Napköziotthonos Óvodánál (I.
fejezet 15. címszám 1. alcímszám) kártérítési kötelezettség miatt történjen meg a
személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának növelése 253 ezer Ft értékben,
egyidejűleg a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék
címszámának csökkentése mellett.
5. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 15. címszám 19.
alcímszám) történjen meg a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó tartalék címszámának csökkentése 2.189 ezer Ft értékben, egyidejűleg az
I. fejezet megfelelő címszámának és kiemelt előirányzatainak növelése mellett
(személyi jellegű kiadások 1.658 ezer Ft + munkaadókat terhelő járulékok 531 ezer
Ft).

6. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Városi Ellátó Szolgálatnál (I. fejezet 15. címszám 20.
alcímszám) – megnövekedett személyi kiadások miatt - történjen meg a VII. fejezet,
25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának csökkentése 2.
518 ezer Ft értékben az I. fejezet megfelelő címszámának és kiemelt előirányzatainak
növelése mellett (Ebből 1.908 ezer Ft személyi jellegű kiadások + 610 ezer Ft
munkaadókat terhelő járulék).
7.

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Központnál (I. fejezet 16. címszám) dologi kiadások
kiemelt előirányzata – utazási kiadások növekedése miatt – 200 ezer Ft -tal nő a VII.
fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának 200
ezer Ft-tal történő egyidejű csökkentésével.

8. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetben (I. fejezet 18. címszám) –
megnövekedett bérkiadások miatt - történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt
előirányzatának növelése 1.020 ezer Ft értékben, a munkaadókat terhelő járulékok
kiemelt előirányzatának növelése 327 ezer Ft értékben, egyidejűleg a VII. fejezet, 25.
Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának csökkentése
mellett összesen 1.347 ezer Ft értékben.
9. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Tourinform Eger Információs Irodánál – kettős
foglalkoztatás miatt - történjen meg a VII. fejezet, 25. Önkormányzati
feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának csökkentése 335 ezer Ft értékben
egyidejűleg az I. fejezet megfelelő címszámának és kiemelt előirányzatainak növelése
mellett (személyi jellegű kiadások 254 ezer Ft + munkaadókat terhelő járulékok 81
ezer Ft).
Felelős: Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
Dr. Palotai Zsuzsanna Irodavezető,
Protovinné Zsilinszky Erzsébet Irodavezető,
Szőkéné Komenczi Anikó Közoktatási Irodavezető.
Határidő: azonnal, ill. értelem szerint
A Bizottság az Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosításáról szóló
előterjesztést elfogadja, illetve támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok hasznosításáról (KGB, PB,
Kgy)
Előterjesztő:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Előadó:
Serfőző János, Mezőgazdasági ügyintéző

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

52/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A bizottság támogatja az önkormányzati tulajdonban lévő, 26886 hrsz-ú mezőgazdasági
hasznosítású földterület és a 26884 hrsz-ú terület cseréjének Közgyűlés elé terjesztését.

7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Demeter Ervin, képviselő

Nagy István
Módosító indítványként veti fel, hogy a rendelet 4.§-ból a „kisebbségi önkormányzatok
testülete” szövegrész hatályát veszti.
2.§.
A rendelet 7.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(6)

„A közgyűlés tagja által előterjesztett módosító javaslatot az indítványozó a szavazás
előtt írásban, szövegszerűen fogalmazza meg. Szavazáskor a levezető elnök ezt
ismerteti.”
3.§

A rendelet 15.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép, továbbá a 15. § új (2)
bekezdéssel egészül ki.
(1) A közgyűlés rendeletet alapvetően egyfordulós tárgyalással alkot. A közgyűlés
kétfordulós tárgyalással dönt:
a.)
b.)
c.)

a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról,
a város építészeti értékeinek helyi védelméről és a természeti területek védetté
nyilvánításáról,
a zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, fenntartásáról és használatáról.

(2) A tárgyalásra előterjesztett rendelet-tervezetet a bizottsági anyag kiküldésével egy
időben a Városháza aulájában ki kell függeszteni.

4.§
A rendelet 4. sz Függeléke kiegészül az alábbi 28 .ponttal:
Gondoskodás a hivatal, illetve a költségvetési szervek belső ellenőrzésének működtetéséről
az Egri Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének keretén belül (1990.évi LXV.Tv.
92.§.)
5.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, előírásait 2007. szeptember 1-e után benyújtott
előterjesztések esetében kell alkalmazni.
A bizottság tagjai a módosító indítványt 4 igen egyhangú szavazattal elfogadták.

53/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A Bizottság második fordulóban megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról
szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslatot és 4 igen egyhangú szavazattal
támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

8. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi adókról szóló 40/2004.
(XII. 17.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Előadó:
Korsós László, Irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

54/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A bizottság a helyi adókról szóló 40/2004. (XII. 17.) számú rendelet módosításra vonatkozó
javaslatot első fordulóban megtárgyalta és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

9. Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására (OB., KGB., PB., JÜB.,
Kgy.)
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Előadó:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

55/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága támogatja a Pásztorvölgyi Általános Iskola
és Gimnázium alapító okiratának módosítását 2007. szeptember 1-jei hatállyal a 2. számú
melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Jegyző
értelem szerint

2. Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága támogatja a Dobó István Gimnázium
alapító okiratának módosítását 2007. szeptember 1-jei hatállyal a 4. számú melléklet
szerint.
Felelős:
Határidő:

Jegyző
értelem szerint

3. Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága támogatja a Farkas Ferenc Zeneiskola
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását 2007. szeptember
1-jei hatállyal a 6. számú melléklet szerint.
Felelős:
Határidő:

Jegyző
értelem szerint

Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító
okiratának módosításáról szóló javaslatot és támogatta annak Közgyűlés elé történő
terjesztését.

10. Előterjesztés az Egri Polgárőrségnek a 2006. évben nyújtott támogatások
felhasználásáról szóló számadás jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Előadó:
Dr. Barta Viktor, Irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

56/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Egri
Polgárőrségnek a 2006. évben nyújtott 2.000.000,- Ft és 500.000,- Ft összegű támogatások
felhasználásáról szóló számadás jóváhagyására tett előterjesztést és javasolja annak
Közgyűlés által történő elfogadását.

11. Javaslat a maximális csoport-osztálylétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezésére
Előterjesztő:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető
Előadó:
Ballagó Zoltán, tanügyigazgatási ügyintéző

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

57/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés

Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a maximális csoportosztálylétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezésére tett javaslatot és az alábbi
határozatokat hozta:
1. Eger Megyei Jogú Város fenntartásban működő közoktatási intézmények vonatkozásban
engedélyezi, hogy oktatásszervezési okok fennállása esetén a 2007/2008. nevelési, illetve
tanítási évben az óvodai csoportokban az alapító okiratban meghatározott felvehető
gyermeklétszám mértékéig, iskolai osztályokban pedig 20%-al el lehet térni a maximális
osztály és csoportlétszámtól.
(egyszerű többség)
Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó Irodavezető
Határidő: értelem szerint
2. Felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy a 2007/2008. nevelési, illetve
tanítási évben a végleges létszámok kialakulását követően az OH OKÉV-hez benyújtsa a
maximális létszám túllépéséhez kapcsolódó engedélyezési kérelmeket.
(egyszerű többség)
Felelős: Dr. Estefán Géza jegyző
Határidő: értelem szerint
Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a maximális csoportosztálylétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről szóló javaslatot és támogatta a
Közgyűlés elé történő terjesztést.

12. Javaslat a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2007/2008-as tanévben induló
tanulócsoportjaink módosítására
Előterjesztő:
Dr. Sipos Mihály, tanácsnok
Előadó:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozta meg az alábbi döntését:

58/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola 2007/2008. tanévben engedélyezett tanulócsoportok módosítására tett javaslatot és az
alábbi határozatot hozta

•

Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága támogatja, hogy a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában a 2007/2008. tanévben az első évfolyamon 4 tanulócsoport és 4
napközis csoport induljon, melynek eredményeként az intézményben indítható
tanulócsoportok száma az alábbiak szerint alakul: 28 tanulócsoport, 15 napközis csoport.
Felelős: Szőkéné Komenczi Anikó Irodavezető
Határidő: azonnal

Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi megtárgyalta a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
2007/2008-as tanévben induló tanulócsoportjainak módosításáról szóló javaslatot és
támogatta a Közgyűlés elé történő terjesztést.

13. Javaslat Eger- Ostoros intézményfenntartó mikro-társulás társulási megállapodásának
módosítására (OB., KGB.,PB. JÜB., Kgy.)
Előterjesztő:
Dr. Sipos Mihály, tanácsnok
Előadó:
Szőkéné Komenczi Anikó, Irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett hozta meg az alábbi döntését:

59/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Eger-Ostoros
Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási Megállapodásának, valamint Külön
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:
1.

Támogatja az Eger-Ostoros Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási
Megállapodásának módosítását az 1. sz. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza
Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős:

a Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó Közoktatási Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Barta Viktor Jogi Iroda Vezetője

Határidő:

azonnali

2.

Támogatja
az
Eger-Ostoros
Intézményfenntartó
Mikro-társulás
Külön
Megállapodásának módosítását a 2. sz. melléklet szerint. A Közgyűlés felhatalmazza
Eger Megyei Jogú Város Polgármesterét a Külön Megállapodás aláírására.
Felelős:

a Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó Közoktatási Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője
Dr. Barta Viktor Jogi Iroda Vezetője

Határidő:

azonnali

Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Eger-Ostoros
intézményfenntartó mikro-társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló javaslatot
és támogatta a Közgyűlés elé történő terjesztését.

14. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája
átalakítására
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 1 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett hozta meg az alábbi döntését:

60/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
A Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítására
készült előterjesztést és nem támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

15. Előterjesztés az Eger MJV Önkormányzat tulajdonát képező, az Eger, CifrakapuTetemvár utcák csomópontjában elhelyezkedő belterületi ingatlanok értékesítésére
(KGB, UKB, PB, JÜB, Kgy)
Előterjesztő:
Nagy Róbert, Irodavezető

Nagy István
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal hozta meg az alábbi döntését:

61/2007 (VIII.22) sz. PBdöntés
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított
5/2000. (II. 18.) sz. rendelet 12. § (3) bekezdésének b.) pontja alapján Eger Megyei Jogú
Város Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzat tulajdonában lévő az Eger, Cifrakapu-Tetemvár
utcák csomópontjában elhelyezkedő 1394, 1395, 1396/2, 1397, 1398, 1399 hrsz-ú belterületi
ingatlanok hasznosítását az alábbi feltételekkel támogatja:
Eljárás módja:
Induló legalacsonyabb bruttó eladási ár:
Vételár megfizetése:
Közzététel módja:
Licites eljárás javasolt időpontja:
Elővételi jog:
Eljárás helye:
A licit és az eredményhirdetés hely és ideje:
Pályázati biztosíték:
Megtekintés módja:
A licitlépcső:
Egyéb feltételek:

nyílt licites értékesítési eljárás
79 362 000 Ft
egy összegben, az adásvételi szerződés
aláírását követő 15 napon belül számla
ellenében
a Heves Megyei Hírlapban, Szuperinfó,
www.ingatlan.com
internetes
oldalon,
www.eger.hu honlapon.
2007.szeptember
elővételi jogosultról nincs tudomásunk.
Eger MJV Polgármesteri Hivatal 1 sz.
tanácsterme
a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül
10 millió Ft pályázati biztosíték, amely a
vételárba beszámít
az ingatlanok korlátlanul megtekinthetők
100.000 Ft
A licites eljáráson történő indulás feltétele a
pályázati biztosíték befizetése, ami egyben az
induló
bruttó
eladási
áron
történő
ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A
befizetés a Raiffeisen Bank Rt. 1203300700102883-00100003 számú számlaszámára
teljesíthető. Az eredményhirdetést követő 15
napon belül az adásvételi szerződést meg kell
kötni.

Eger Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Eger Cifrakapu-Tetemvár
utcák csomópontjában elhelyezkedő belterületi ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést
és támogatja annak Közgyűlés elé történő terjesztését.
k.m.f.

Nagy István
Elnök

