Iktatószám:526-15/2007
JEGYZŐKÖNYV
A Jogi és Ügyrendi Bizottság
2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről
Jelen vannak a bizottság részéről:
Dr. Horuczi Csaba elnök
Dr.Megyesi Melinda
Demeter Ervin 15 óra 25 perctől 16 óra 20 percig
Karacs Rudolf
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Vizi Gyula
12-es napirendi ponttal kapcsolatban kéri, hogy azt zárt ülésen tárgyalják és a napirendhez
meghívott Farkas Zsuzsanna elfoglaltsága miatt kéri, hogy a bizottság zárt üléssel kezdjen.
Dr. Horuczi Csaba
A 11-es12 és 13-as napirendek zárt ülésen való tárgyalásáról szavazzanak. Megállapítja,
hogy 3 igen szavazattal e napirendeknél zárt ülésen tárgyalnak.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a
lakbértámogatás rendjéről (KGY, KGB, JÜB)
Előterjesztő:
Dr. Palotai Zsuzsanna, Irodavezető
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
104/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a módosításokat, és javasolja a rendelet-tervezet
Közgyűlés elé terjesztését.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII. 17.) sz.
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rendelet módosításáról (KGY, KGB, JÜB)
Előterjesztő:
Dr. Palotai Zsuzsanna, Irodavezető

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
105/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a módosításokat, és javasolja a rendelet-tervezet
Közgyűlés elé terjesztését.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2001. (X. 19.) sz.
rendelet módosításáról. (JÜB, KIB, Kgy.)
Előterjesztő:
Dr. Palotai Zsuzsanna, Irodavezető
Karacs Rudolf
Kevesli a 4.000 Ft/hó-ról 4.500 Ft/hóra történő emelését, látszatnak tartja így ezt a támogatást.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
106/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a módosításokat, és javasolja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2001. (X. 19.)
sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete a lakáshoz jutás helyi
támogatásának rendjéről szóló 16/2003. (IV.04.) számú rendeletének kiegészítésére
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Dr. Szombathy Miklósné
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A Szociális Bizottság támogatta a rendelet-tervezetet.
Vizi Gyula
Régóta problémát jelentett az, hogy tulajdonosnak minősült az a személy is, akinek egy adott
ingatlanban elenyésző tulajdoni hányada volt, illetve nem volt pontosítva, hogy mi minősül
lakóingatlannak. A endelet pontosítása most vált aktuálissá.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
107/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az Előterjesztés a lakáshoz jutás helyi
támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati
rendelet kiegészítésére vonatkozó javaslatot, és egyet értett annak a Közgyűlés elé való
beterjesztésével.

5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek eltérő
használatáról szóló 5/2003. (I.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Dr. Megyesi Melinda
Nem ért egyet a rendelettel, végrehajthatatlannak tartja a szabálysértési részét, és elvonja a
közterület-felügyelők figyelmét, adminisztrációs terhekkel is jár
Karacs Rudolf
Tegnapi hír, hogy Győr városát ellepték a koldusok. Ha nem szabályoznak, akkor nem tudnak
ez ellen fellépni. Valóban sokba fog ez kerülni, de el kell járni velük szemben. Idegesítőnek
tartja a koldulás erőszakos formáját, elítéli az ilyen embereket.
Takács Attila
Egyre több bejelentés, panasz érkezik a lakosság és más szervek részéről, amikre reagálniuk,
intézkedniük kell. Ha van rendelet, lesz jogi alapjuk a „néma koldusokkal” szemben is.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen és 1
ellenszavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
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108/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a települési
szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló
30/2002. (XII.13.) szóló rendelet módosításának elfogadását.

6. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervzete a települési szilárd hulladék
helyi közszolgáltatás ellátásával, és a köztisztaság fenntartásáról szóló 30/2002.
(XII.13.) sz.ámú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.

109/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Közgyűlésnek a települési
szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló
30/2002. (XII.13.) szóló rendelet módosításának elfogadását.

7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú rendelet
módosítására
Előterjesztő:
Nagy Róbert, Irodavezető
Előadó:
Kis-Tóth Roland, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
110/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
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A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú rendelet módosítására vonatkozó módosításokat, és
javasolja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

8. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) sz. közgyűlési
rendelet módosítására
Előterjesztő:
Nagy Róbert, Irodavezető
Előadó:
Bori Attila, Területfejlesztési ügyintéző
Bori Attila
Második fordulós törzsvagyonból való kivonásról van szó, a házszámok javításra kerülnek, a
2.§ alatt a területek egyértelműbben lesznek meghatározva
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
111/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú rendelet módosítására vonatkozó módosításokat, és
javasolja a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

9. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi adókról szóló
40/2004.(XII.17.) számú rendelet módosításáról (2.forduló)
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző,
előadó: Korsós László irodavezető
Korsós László
A kifüggesztés ideje alatt észrevétel nem érkezett, viszont az Észak-Magyrországi Regionális
Közigazgatási Hivatalt az iroda megkereste a mellékletek miatt azzal, hogy lehet e rendeleti
szinten szabályozni. A 4. sz. melléklet egy éves szintű adatszolgáltatásról szólt . A hivatal
egyik osztálya aggályosnak tartja ezt a megoldást. Az előterjesztő ezért az 5.§ (2) bekezdését
visszavonja és helyébe ez új rendelkezés lép. A fizető vendéglátóhelyek adatszolgáltatást
kiválthatja az, hogy az APEH felé az adatszolgáltatók a hivatal szakirodáján keresztül
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teljesítenek évente kétszer. Ezek a jelentések képezik alapját a KSH jelentéseknek is, ezért
fontos a korrekt adatszolgáltatás.
Demeter Ervin bizottsági tag 16 óra 20 perckor eltávozott.
Dr. Megyesi Melinda
24.§ (1) -nél miért kell külön megállapítani a mentesség jogcímét? 24.§ (3) bekezdés és a
melléklet nem szinkron egymással, amit a szállásadónak kell vezetnie, pld a szállásadó
állampolgársága.
Korsós László
Ez a fizető vendéglátóhelyeknél a vendégkönyv miatt van, mert az adómentesség jogcímét ott
szerepeltetni kell (18 év alatti vagy 70 év feletti vendég, munkavégzés céljából érkezett.
A vendég adatai megegyeznek a 110/1997-es Kormányrendelettel, a melléklet pedi a
vendéglátókönyv
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
112/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
A Bizottság második fordulóban megtárgyalta és a helyi adókról szóló 40/2004. (XII.17.)
számú rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet és támogatja a Közgyűlés elé
terjesztését.

10. A 2006. évi helyi iparűzési adó felhasználási javaslatban érintett alapítványokról és a
számukra történt címkézett adóforintok jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Dr. Estefán Géza, címzetes főjegyző,
előadó: Korsós László irodavezető
Korsós László
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.

113/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés
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A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozat elfogadását:
I. A Közgyűlés a 2006. évi iparűzési adócímkézés célirányos felhasználásának összegét
71.243 eFt-tal hagyja jóvá. Ezzel összefüggésben elrendeli a 2007. évi Költségvetési
Kiadások VII. fejezet 3. címszám „Címkézett iparűzési adó miatti tartalék”-ból 71.243 eFt
átcsoportosítását az alábbiak szerint:
1.) A kiemelt feladatokra címkézett összesen 26.799 eFt-ból :
 3.565 eFt Játszóterek építésére, karbantartására címkézett összeg a II. fejezet 147
címszám „Játszótér felújítás”-ra
 4.929 eFt Közbiztonság javításával összefüggő feladatokra címkézett összeg a VII.
fejezet 29 címszám „Közbiztonság javításával összefüggő tartalék”-ra
 3.381 eFt Parkosításra, virágosítással összefüggő feladatokra címkézett összeg a II.
fejezet 154 címszám „Zöldfelület felújítás”-ra
 4.564 eFt Kerékpárút építésére címkézett összeg a II. fejezet 223 címszám
„Kerékpárút tervezés és építés”-re (A módosítás a címnév kiegészítésére is kiterjed
az építés szóval)
 615 eFt Helyi környezetvédelmi alapra címkézett összeg a II. fejezet 54 címszám
„Környezetvédelmi Alapra”
 2.531 eFt Érsekkert felújítására címkézett összeg a II. fejezet 152 címszám
„Érsekkert parkfelújításra”
 4.544 eFt Oktatási intézmény felújítására, karbantartására címkézett összeg a II.
fejezet 142 címszámára „Intézmények tervszerű kisfelújítására”
 2.670 eFt Idősek Berva-völgyi Otthonának bővítésére címkézett összeg a II. fejezet
beruházások új címszámára
kerüljön átcsoportosításra.
2.) Az alapítványok részére címkézett összesen 9.252 eFt a II. fejezet 67. címszám új
alcímére kerüljön „Adózók által alapítványoknak közvetlenül címkézett támogatás”
néven.
3.) Az egyesületeknek, költségvetési intézményeknek címkézett összegből kettő
önkormányzati fenntartású intézménynek juttatott 100 eFt kerüljön az I. fejezet megfelelő
címszámára dologi kiadásként biztosításra. A fennmaradó 12.426 eFt a II. fejezet 67.
címszám új alcímére kerüljön „Adózók által egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek
közvetlenül címkézett támogatás” néven.
4.) A kiemelt ágazatokra címkézett összesen 22.666 eFt a bizottsági döntések alapján
kerüljön a 2007. évi költségvetésen átvezetésre a 11/2007. (II. 23.) számú rendelet 20. §
(2) bekezdés b. pontja szerinti felhatalmazás és a 40/2004. (XII. 17.) számú rendelet
alapján.
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II. A Közgyűlés jóváhagyja az alapítványoknak címkézett 9.252 eFt felhasználását az 1.
számú melléklet szerint.
III. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A. §-a alapján a címkézett
pénzek a támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséggel terhelten
kerülhetnek kiutalásra.
Az Adóiroda által megadott, valamint a bizottságok által megjelölt alapítványok,
egyesületek, költségvetési intézmények felé a felhasználási cél/oka/t, a számadási
kötelezettséget és az ellenőrzés módját az ágazati irodák/csoportok határozzák meg. Erről,
a címkézésben érintett szervezeteket - a kiutalással egyidőben - a hivatal tájékoztatja.
A Gazdasági Iroda a kiutalásokat csak a szakirodák által soron kívül meghatározott és
részére átadott céljellegű felhasználásokra megkötött megállapodások birtokában
teljesítheti.

14. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítására
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Barta Viktor, Irodavezető
Dr. Barta Viktor
A Bizottságokról:
1.) Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság:
A Bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyag kiküldését követően tartandó ülésén
fogja megtárgyalni.
2.) Szociális és Egészségügyi Bizottság:
A Bizottság az előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását 5 igen, 2 nem arányban
támogatta, az A és B változatokról nem foglalt állást.
3.) Oktatási Bizottság:
A Bizottság az A-változatot 4 igen, 1 nem mellett támogatta, a B-változatot 1 igen, 4
nem szavazat mellett nem támogatta, míg az előterjesztés egészét 4 igen, 1 nem
szavazat mellett támogatta.
4.) Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság:
A Bizottság az A-változatot 3 igen, 1 tartózkodás, 3 nem szavazat mellett nem
támogatta, a B-változatot 4 nem szavazat mellett, míg a változatokkal érintett részeken
kívül az előterjesztés egészét 3 igen, 2 tartózkodás, 2 nem szavazat mellett nem
támogatta.
5.) Ifjúsági és Sportbizottság:
A Bizottság az előterjesztést 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett nem támogatta, a
Bizottság az A és B változatokról nem foglalt állást.
6.) Pénzügyi Bizottság:
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A Bizottság az előterjesztést 1 igen, 2 tartózkodás mellett nem támogatta, a Bizottság
az A és B változatokról nem foglalt állást.
7.) Kulturális Bizottság:
A Bizottság a B-változatot támogatta, azonban az előterjesztés egészét 3 igen, 2 nem,
2 tartózkodás mellett nem támogatta.
8.) Idegenforgalmi és Marketing Bizottság:
A Bizottság az előterjesztés tárgyalása során felvetett egy C-változatot is, amely szerint a
Közoktatási Irodához integrálva a kulturális feladatokat az Iroda elnevezése Oktatási és
Kulturális Irodára változna, de megmaradna önálló szervezeti egységként az Idegenforgalmi
Iroda is. A Bizottság végül egyik változatot sem támogatta, valamint nem támogatta a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet és az Ügyrend
Közgyűlés általi elfogadását sem, azonban 4 igen szavazat mellett támogatta „A
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket meghatározó” javaslat és a Polgármesteri
Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzatára vonatkozó javaslat Közgyűlés általi
megtárgyalását
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 1
tartózkodás és 2 ellenszavazattal nem támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
114/2007 (IX.19.) sz. Jogi és Ügyrendi Bizottság döntés

A Bizottság megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának átalakítására
készült előterjesztést és rendelet-tervezetet és nem támogatta annak Közgyűlés elé
terjesztését.
Kmf

Dr. Horuczi Csaba
Tanácsnok
Dr. Szalóczi Ilona
jegyzőkönyvvezető

