Iktsz: 526-17/2007.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3-as számú tárgyalójában
2007. október 17-én a Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.
Jelen vannak: Dr. Horuczi Csaba, Dr. Sipos Mihály, Dr. Demeter Ervin, Dr. Megyesi
Melinda, Karacs Rudolf
A hivatal részéről: Dr. Szombathy Miklósné, Janikné Szabó Anna, Dr. Bánhidy Péter,Dr.
Kelemen Sándorné, Mácsai Mónika, Dr. Szalóczi Ilona
Jegyzőkönyvvezető:

Czeglédi Szilvia

Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 4 tag jelen van.
Kéri, szavazzanak a napirendről. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal jóváhagyta a
napirendet.
1./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a fiatalok helyi életkezdési
támogatásáról (KGB, ISB, PB, JÜB, Kgy) (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:

Jánosi Zoltán tanácsnok

Dr. Szalóczi Ilona
Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet eddig a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az
Oktatási Bizottság tárgyalta.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen és 1 tartózkodás szavazattal javasolta, hogy a
támogatás összege 40 ezer forint helyett 400 ezer forint legyen és a gyermek ne születésekor,
hanem a 18. életév betöltésekor kapja meg akkor, ha mindvégig Egerben élt.
Az Oktatási Bizottság 1 igen és 4 nem szavazattal nem támogatta a Közgyűlés elé terjesztést,
helyette 5 igen szavazattal javasolja, hogy ezt a rendelet-tervezetet a civil fórumok tárgyalják
meg és ezt követően készüljön egy újabb előterjesztés.
Dr. Sípos Mihály
Egyetért a rendeletalkotás céljával, de erről sokoldalúbban kellene gondolkodni, és ezért nem
javasolja a Közgyűlés által történő tárgyalást. A rendeleteket ugyanis egy fordulóban
tárgyalják, ezért azokat szakmailag elő kell készíteni. Tartsák tehát napirenden és egy
alkalmas időpontban, a költségvetés tárgyalásánál térjenek erre vissza.
Karacs Rudolf
Ebben a formában ő sem tartja tárgyalásra alkalmasnak a rendelettervezetet.
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Demeter Ervin képviselő úr megérkezett.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal nem támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését és javasolja,
hogy egy későbbi időpontban, szakmailag kidolgozva, a költségvetés tárgyalása során újra
foglalkozzanak a rendelettel.
115/2007. (X.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési
támogatását és nem támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését. A bizottság javasolja, hogy
egy későbbi időpontban, szakmailag kidolgozva, a költségvetés tárgyalása során újra
foglalkozzanak a rendelettel.

2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a
lakbértámogatás rendjéről (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:

Dr. Szombathy Miklósné, Lakossági Szolgálati Iroda vezetője

Dr. Szombathy Miklósné
A rendelet-tervezetet Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, 3 igen 1 nem szavazattal
javasolta a Közgyűlés elé terjesztést.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
116/2007. (X.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a
lakbértámogatás rendjét és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.
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3./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 40/1995. (XII.13.) sz. közgyűlési rendelet
módosítására (KGB, JÜB, Kgy) (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője

Dr. Kelemen Sándorné
A HM Közgyűlés elfogadta Heves megye területére a díjtételeket. Az Urbanisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a Közgyűlés elé terjesztést.
Minimális tarifaemelésről van szó.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
117/2007. (X.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 40/1995. (XII.13.) sz. közgyűlési rendelet módosítását
és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

4./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Városrendezési és
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (I. forduló)

Előterjesztő:

Cséfalvay Gyula, Főépítészi Csoport vezetője

Janikné Szabó Anna
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság nem találta eléggé kidolgozottnak,
szakmailag megalapozottnak a tervet. A bizottság elé a Bárány uszodát terjesztették, de mind
a 11 városrészt tárgyalták, közte a Fürdőkörnyéket is, amit támogattak. A HÉSZ egységes
szabályozás lenne az egész területre, aminek része a Fürdőkörnyék is. Most csak a
Fürdőkörnyékre hoznának szabályokat. A beruházó ervezője és a szabályozási terv készítője
szoros kapcsolatban vannak azért, hogy a beruházó és a város érdekei érvényesülhessenek.
A tervtanács kétszer tárgyalta, idén augusztusban, akkor az építészeti terveken szereplő
épületek nagyobbak voltak, mostanra kisebbek lettek, így megfelelnek a szabályozási tervnek
is.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen és 2 tartózkodás szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
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118/2007. (X.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Eger Városrendezési és
Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.
5./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Almár 25. főút –
24158 hrsz-ú út – 24250/4 hrsz-ú erdő – 24260 hrsz-ú út által határolt terület
településrendezési tervéről (I. forduló)

Előterjesztő:

Cséfalvay Gyula, Főépítészi Csoport vezetője

Mácsai Mónika
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a
rendelettervezetet.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
119/2007. (X.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Eger, Almár 25. főút –
24158 hrsz-ú út – 24250/4 hrsz-ú erdő – 24260 hrsz-ú út által határolt terület
településrendezési tervét és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

6./

Előterjesztés az „Egri Tehetségek az Olimpiára” Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására

Előterjesztő:
Előadó:

Szeleczki János alpolgármester
Dr. Bánhidy Péter, Jogi Iroda

Dr. Bánhidy Péter
A módosítás az aláírási jogot érinti, két fő helyett egy lenne, Bódis Csaba lenne jogosult
aláírni ezeket a bizonylatokat. Jánosi Lászlóné kezeli az alapítvánnyal kapcsolatos gazdasági
ügyeket, a kuratórium neki is adna képviseleti jogot a bankszámla feletti rendelkezésre.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
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120/2007. (X.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága az „Egri Tehetségek az Olimpiára”
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.
Tájékoztató jelleggel kiosztásra került az Egri Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodás
módosítása. Lényege, hogy Verpelét és Tarnaszentmária is csatlakozik ehhez a társuláshoz.
k.m.f.

Dr. Horuczi Csaba
elnök
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