Iktsz: 526-13/2007.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3-as számú szobájában
2007. augusztus 22-én a Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Dr. Sipos Mihály, Demeter Ervin, Dr. Megyesi Melinda, Karacs Rudolf
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.

1./

Beszámoló Eger város közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Balla Ferenc r. ezredes kapitányságvezető

Balla Ferenc
Szóban is ismertette a beszámoló lényegét és válaszolt a feltett kérdésekre.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
77/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Eger város
közbiztonságának helyzetéről szóló előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.
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2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) számú önk. rendelet módosítására
(II. forduló)

Előterjesztő:

Demeter Ervin képviselő

Dr. Szalóczi Ilona
Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet minden bizottság megtárgyalta, vegyes döntések
születtek. Volt olyan bizottság, amelyik támogatta volt olyan, amelyik nem. A Szociális és
Pénzügyi Bizottságok azt javasolták, hogy minden új rendelet kerüljön két fordulóban
megtárgyalásra.
Demeter Ervin
Az augusztus 13-án tartott frakcióegyeztetésen az a megállapodás született, hogy a bizottsági
anyag kiküldetésével egyidőben a készülő rendelet-tervezetekről pár soros figyelemfelkeltő
cikk jelenik meg, amelyekről bővebb információhoz az interneten, illetve az anyag
előkészítésével foglalkozó szakirodáknál lehet jutni.
Dr. Megyesi Melinda
Felhívja a figyelmet arra, hogy az írásban benyújtott módosító indítványt követően is
változhat a módosító javaslatot tevő véleménye, ezért nem tudja, hogy melyik módosító
indítvány lesz a jó. Kérdése, hogy technikailag a levezető elnök, hogy fogja ezeket megoldani.
Demeter Ervin
A javaslat szerint a módosító indítványokat a közgyűlési döntés meghozataláig lehet leadni az
elnök részre. Ez történhet akár papírra vetve is, de történhet úgy is hogy a levezető elnök emailon keresztül értesül.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
78/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága második fordulóban megtárgyalta Eger
Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) számú önk. rendelet módosítását
és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

3

3./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Város építészeti
értékeinek helyi védelméről (II. forduló)

Előterjesztő:

Cséfalvay Gyula főépítész

Dr. Megyesi Melinda
2 § (2) bekezdésében „homlokzati részlet” szót javasolja megváltoztatni, mert nem tartja
szakszerűen. 9 § (5) bekezdésében „kollaudálás” szót kéri magyarosítani.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
79/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága második fordulóban megtárgyalta Eger
Város építészeti értékeinek helyi védelmét és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

4./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a Szépasszony-völgy helyi
védelem alá helyezéséről (II. forduló)

Előterjesztő:

Cséfalvay Gyula főépítész

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
80/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága második fordulóban megtárgyalta a
Szépasszony-völgy helyi védelem alá helyezését és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.
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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) (II. forduló)

Előterjesztő:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője

Bori Attila
Elmondja, hogy a 7737/8 hrsz-ú útra volt egy út és közműjáradék befizetési kötelezettség,
melyet augusztus 21-ig teljesítettek. Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 3 igen, és 1
tartózkodással, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen és 2 tartózkodással
támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
81/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága második fordulóban 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 az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz. rendelet
módosítására (II. forduló)

Előterjesztő:
Előadó:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési 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 szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
82/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága második fordulóban megtárgyalta az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz.
rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.
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7./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az útépítési és
közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló
1/2004. (I.30.) számú Kgy. 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 szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
83/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága második fordulóban megtárgyalta az
útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról
szóló 1/2004. (I.30.) számú Kgy. rendelet módosítását és támogatja és a törvényességi
észrevétel elfogadásával annak Közgyűlés elé terjesztését.

8./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi adókról szóló
40/2004. (XII.17.) számú rendelet módosításáról (I. forduló)

Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Korsós László, Adó Iroda vezetője

Korsós László
Az idegenforgalmi adóellenőrzést segítő adminisztráció kiépítése történik. Az ellenőrzések
során tapasztalták, hogy csekély a szálláshelyek kihasználtsága. Évente egyszer egy olyan
adatszolgáltatást kérnek ezektől a vállalkozásoktól, mely az éves férőhely kihasználtságról ad
tájékoztatást. 3-4 %-os kihasználtságú helyek vannak, mégis bővítenek és felújítanak, tehát
nem történik meg a regisztráció.
Az iparűzési adó címkézésével kapcsolatban elmondja, hogy ez a rendszer 12 éve működik a
városban. A helyi vállalkozások a befizetendő adója egy részét címkézi meg. Ez a támogatási
forma mind a vállalkozók, mind a civil szféra számára nagyon fontos. Jelenleg a címkézés
kiemelt feladatokra, ágazatokra és konkrét civil szervezetekre történik, melyek közül az
utóbbi a jelentős. Jó lenne, ha csak kiemelt feladat és konkrét szervezet maradna a címkézési
lehetőségek közül. 4 § (2) és 5 § kéri annak megerősítését, hogy maga a címkézés maradjon
és a címkézés csak két lehetőségre történjen.
Kéri a bizottságot, hogy a B, változatot támogassa, így csak ez a változat kerülne közgyűlés
által megtárgyalásra.
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Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
84/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága első fordulóban megtárgyalta a helyi
adókról szóló 40/2004. (XII.17.) számú rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés
elé terjesztését.

9./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz. rendelet
módosítására (8756/2 hrsz-ú ing. – Mg. Szakiskola (I. forduló)

Előterjesztő:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője

Bori Attila
Ebben az anyagban egy területrész leválasztásáról lenne szó, melyet ezt követően értékesíteni
kívánnak. Az előterjesztést a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság és az Urbanisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság támogatta.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
85/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága első fordulóban megtárgyalta az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II.18.) sz.
rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

10./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger MJV Önkormányzata
Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működésének rendjéről
(I. forduló)
Előterjesztő:

Cséfalvay Gyula főépítész
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Mácsai Mónika
A rendelet a 2007. július 1. óta hatályos kormányrendelet alapján került átdolgozásra melyben
figyelembe vették a korábbi évek gyakorlatát is. A rendelet-tervezetet az Urbanisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatta.
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
86/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága első fordulóban megtárgyalta Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának létrehozását és
működésének rendjét és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

11./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Fürdőkörnyék Helyi
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (I. forduló)
Előterjesztő:

Cséfalvay Gyula főépítész

Dr. Sipos Mihály
Az előterjesztő visszavonta!

12./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek eltérő
használatáról szóló 5/2003. (I.24.) sz. rendeletének módosítására (I. forduló)
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Takács Attila, Közterület-felügyelet vezetője

Takács Attila
A rendelet kiegészítésével a közterület–felügyeletnek és a rendőrhatóságnak végre
jogosítványa lesz arra, hogy az idegenforgalmilag frekventált területeken az úgynevezett
„néma koldusokat” ellenőrizze. A rendelet-tervezetet az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság 4 igen és 2 tartózkodással támogatta.

8
Dr. Sipos Mihály
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
87/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága első fordulóban megtárgyalta a
közterületek eltérő használatáról szóló 5/2003. (I.24.) sz. rendeletének módosítását és
támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

13./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési szilárd
hulladék helyi közszolgáltatás ellátásával, és a köztisztaság fenntartásáról szóló
30/2002. (XII.13.) sz. rendeletének módosítására (I. forduló)
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Takács Attila, Közterület-felügyelet vezetője

Dr. Sipos Mihály
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
88/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága első fordulóban megtárgyalta a
települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásával, és a köztisztaság fenntartásáról
szóló 30/2002. (XII.13.) sz. rendeletének módosítására és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.

14./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.)
rendelet módosításáról (I. forduló)
Előterjesztő:

Dr. Palotai Zsuzsanna, Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Dr. Palotai Zsuzsanna
A mostani szabályozással nyílt lehetőség arra, hogy meghatározzák azt, ki a szociális és ki a
költségelvű bérlő. Jelenleg 195 Ft/m2 a szociális lakbér, 533 Ft/m2 a költségelvű lakbér.
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A lakbért két szempont növeli: egyrészt az hogyha az ingatlan kertvárosi övezetben van,
másrészt az ha a lakás önálló cirkófűtéssel rendelkezik.
Új szabályozás az is, hogyha a bérlő határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkezik,
akkor a térítési díj értéke már nem a forgalmi érték 40 %-a, hanem az adott lakásra
megállapított 96 havi lakbérnek megfelelő térítés kerül kifizetésre. A rendelet-tervezetben a
szociális lakbér mértékére két javaslat is van: az EVAT Zrt. a költségelvű lakbér 50 %-át, a
hivatal 60 %-át javasolja. A szociális lakbér legmagasabb mértéke 320 Ft/m2 lenne. A fiatalok
garzonházát érinti legjelentősebben a lakbéremelés, azért mert az eddig megállapított lakbér
nevetségesen alacsony volt. Elmondja még, hogy a meglévő lakásállományból 10 a piaci, 5060 lakás költségelvű, és kb. 840 szociális alapú.
Demeter Ervin
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
89/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága első fordulóban megtárgyalta az
önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004.
(XII.17.) rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

15./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a
lakbértámogatás rendjéről szóló 32/1994. (XI.1.) rendelet módosításáról (I. forduló)
Előterjesztő:

Dr. Palotai Zsuzsanna, Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Demeter Ervin
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
90/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága első fordulóban megtárgyalta az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról,
továbbá a lakbértámogatás rendjéről szóló 32/1994. (XI.1.) rendelet módosítását és támogatja
annak Közgyűlés elé terjesztését.
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16./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított
11/2007. (II.23.) sz. önk. rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő:
Előadó:

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

Demeter Ervin
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
91/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2007.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 11/2007.
(II.23.) sz. önk. rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

17./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. I. féléves
gazdálkodásáról
Előterjesztő:
Előadó:

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

Dr. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
A bevételek 8,7 milliárd forint, a kiadások 8 milliárd forint főösszegben teljesültek. Ebből
saját bevételek 2,6 milliárd forint a tervezett 6 milliárd forinthoz képest, 44 %-on teljesültek.
A vagyoni típusú bevételek alacsony szinten teljesültek, ezért itt figyelni kell a költségvetési
egyensúly megtartására.
Az illetékeket január elsejétől az APEH szedi be, melyet a szervezet minden hónap 15-ig a
honlapján közétesz, erre az adatokra támaszkodva lehet tervezni a költségvetést. Így került a
4000 millió forint a költségvetésbe beállításra. A bevételek alacsony szinten teljesültek. A
június-júliusi bevételek már jobbak voltak, de a tervezett bevételhez képest kb. 100 millió
forint elmaradás várható.
Az iparűzési adóbevétel az előző évhez képest magasabb volt, 180 millió forinttal többet
terveztek idén a költségvetésben. Az elmaradás főleg az idegenforgalmi adónál tapasztalható
Idén 165 millió forint hitelfelvétel volt az iparosított technológia támogatására, amit
folyamatosan hívnak le, rengeteg adminisztrációval.
Az intézményi működési kiadások közel azonos szinten teljesültek, mint az előző évben.,
mintegy 2 %-os megtakarítás tapasztalható az előző évhez viszonyítva. A Polgármesteri
Hivatalnál 48 %-os a működési kiadás teljesítése.
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A felújítások féléves szinten 36 %-on állnak, a kis és középberuházásoknál viszont 70% körül
mozog az áthúzódó beruházások miatt.
A létszám tekintetében több, mint 50 fős a csökkenés.
Szükséges a tartalék előirányzatokat zárolni mindaddig, amíg a vagyoni bevételek nem
kompenzálhatóak.
Demeter Ervin
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
92/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2007. I. féléves gazdálkodásáról szóló előterjesztést és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

18./ Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Szőkéné Komenczi Anikó, Közoktatási Iroda vezetője

Ballagó Zoltán
Elmondja, hogy három intézményt érint az alapító okirat módosítása. A Pásztorvölgyi
Általános Iskolánál a négy évfolyamos gimnáziumi képzés megszűnik, egy korábbi
közgyűlési döntés végrehajtásáról van szó. A Dobó István Gimnáziumnál egy korábbi
közgyűlési döntés alapján 6 évfolyamos gimnázium kerül beindításra. A Farkas Ferenc
Zeneiskola egy akreditációs eljáráson esik túl. A módosítást az Oktatási Bizottság, a
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta.
Demeter Ervin
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
93/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta közoktatási intézmények
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.
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19./ Javaslat Eger-Ostoros intézményfenntartó mikro-társulás társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Szőkéné Komenczi Anikó, Közoktatási Iroda vezetője

Demeter Ervin
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
94/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Eger-Ostoros
intézményfenntartó mikro-társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló
előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

20./ Előterjesztés a Városi Televízió Eger Kht. könyvvizsgálójának megbízatásáról
Előterjesztő:
Előadó:

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

Dr. Kelemen Sándorné
Elmondja, hogy a társaság 1997. óta az Eger Audit Kft-vel végezteti a könyvvizsgálatot, ez a
cég pályázat útján került kiválasztásra. Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság és a
Kulturális Bizottság is a Szarvas Dénes mellett Zay Ferencnét is javasolta, azonban a javaslat
2 igen és 2 nem szavazattal „szétszavazásra” került.
Demeter Ervin
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
95/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Városi Televízió Eger
Kht. könyvvizsgálójának megbízatásáról szóló előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés
elé terjesztését.
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21./ Előterjesztés az egri 1313 hrsz-ú ingatlan részleges, egészségügyi célú hasznosításáról
Előterjesztő:
Előadó:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője
Tóth Ferenc, Város- és Területfejlesztési Iroda

Tóth Ferenc
Elmondja, hogy ha a fejlesztési elképzeléseket a közgyűlés támogatja, akkor 2008. júliusáig a
Kallómalom út 88. szám alatt lévő ingatlan végre felszabadul.
Demeter Ervin
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
96/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az egri 1313 hrsz-ú
ingatlan részleges, egészségügyi célú hasznosításáról szóló előterjesztést és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

22./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája
átalakítására
Előterjesztő:
Előadó:

Habis László polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző

Dr. Barta Viktor
Az előterjesztés nem tartalmazza a hivatal létszámára vonatkozó javaslatot, hiszen arról a
döntés függvényében kell intézkedni. A működtetés többe nem kerülhet. Fontos szempont
volt az, hogy a vezetők száma csökkenjen a mostani 12-ről, a felelősségi vonalak jobban
követhetőek legyenek. Az egymásra épülő feladatok kerülnek egy szervezeti egységhez vagy
beolvadnak más irodákba. Az Építési Iroda létrejötte nagyban függ attól, hogy a magasabb
szintű döntéshozók mit fogadnak el, mik kerülnek a körzetközponti jegyzőkhöz, illetve mik
kerülnek kistérségi hatósági szintre.
A létszám tekintetében nagyon szűk a mozgástér, inkább belső átcsoportosítások várhatóak.
A vezetők kiválasztása jegyzői és polgármesteri hatáskörben van. A KTV szeptember 1.
módosítása szerint pályázat útján történik, illetve a már egy éve munkaviszonyban lévőknél
lehet pályáztatás nélkül is.
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Dr. Megyesi Melinda
Nem ért egyet a Lakossági Szolgálati Iroda átszervezésével. Szerinte a Gyámhivatal nem lehet
ez alá az iroda alá rakni, mert hatásköri összeütközést jelent. A felügyeleti szerv ugyanis a
megye és ezért nem lehet a jegyző alá rendelni.
Dr. Barta Viktor
A Gyámhivatal eddig sem volt önálló, hanem a Polgármesteri Hivatal egyik szervezeti
egységeként volt eddig is szabályozva a hivatal ügyrendjében. Nem zárja ki semmilyen
jogszabály, hogy a Gyámhivatal bármilyen szervezeti egység alá tagozódjon. Elmondja még,
hogy a javaslatot egyik bizottság sem támogatta. Az Informatikai Iroda helyzete még jelenleg
is kérdéses.
Dr. Sipos Mihály
Javasolja, hogy két szavazás történjen. Az egyik arról szóljon, hogy a bizottság támogatja-e a
közgyűlés elé terjesztést. A másik pedig Dr. Megyesi Melinda módosító indítványáról.
Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztés
Közgyűlés elé terjesztését.
Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen és 2 tartózkodással nem ért egyet a
Gyámhivatal és az Informatikai Iroda önállóságával.
97/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája átalakításáról szóló előterjesztést és támogatja
annak Közgyűlés elé terjesztését.
98/2007. (VIII.22.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága nem támogatja, hogy a Gyámhivatal a
Lakossági Szolgálati Iroda, az Informatikai Iroda pedig a Gazdasági Iroda szervezeti egysége
legyen.

k.m.f.

Dr. Sipos Mihály

