Iktsz: 768-1/2008.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1-es számú tárgyalójában
2008. január 23-án a Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Jelen vannak: Dr. Horuczi Csaba, Dr. Sipos Mihály, Demeter Ervin, Dr. Megyesi Melinda
Karacs Rudolf, Dr. Renn Oszkár
A hivatal részéről:

Dr. Szombathy Miklósné, Takács Attila, Dr. Szalóczi Ilona, Kis-Tóth
Roland, Dr. Barta Viktor, Ballagó Zoltán

Meghívott:

Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató. Városgondozás Eger Kft.

Jegyzőkönyvvezető:

Kovács-Czeglédi Szilvia

Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 5 tag jelen van.
Megállapítja, hogy 5 igen szavazattal jóváhagyták a napirendeket.

1./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a 32/1994. (XI.1.) – az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások
díjáról, továbbá a lakbér támogatás rendjéről szóló – rendelet kiegészítésére
(egy fordulóban tárgyalt) (SZEB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:

Dr. Szombathy Miklósné, Lakossági Szolgálati Iroda vezetője

Dr. Szomabathy Miklósné
Kéri, hogy az 1-es és a 2-es napirendi pontot együtt tárgyalják, mivel a két napirendi pont
azonos. Elmondja, hogy 2008. január 1-től a központi jogszabály változása miatt a lakbérek
után is Áfa-t kell fizetni, ezáltal a bérleti díjak emelkedtek. A két rendelet-tervezetet a
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
egyhangúlag támogatta.
Karacs Rudolf
Kéri kijavítani a rendelet 4 §-ban szereplő „április hónapra” szövegrészt „április hónaptól”
szövegre javítani.
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Dr. Renn Oszkár
A civil szervezetek képviseletében elmondja, hogy magasnak tartja a 20 %-os Áfa emelést,
mert ez a leginkább érzékeny réteget érinti, vagyis azokat, akik legkevésbé fizetőképesek.
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.

1/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a 32/1994. (XI.1.) – az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról,
továbbá a lakbér támogatás rendjéről szóló – rendelet kiegészítését és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az 58/2007. (XI.30.) – az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások
díjáról, továbbá a lakbér támogatás rendjéről szóló – rendelet kiegészítésére
(egy fordulóban tárgyalt) (SZEB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:

Dr. Szombathy Miklósné, Lakossági Szolgálati Iroda vezetője

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

2/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az 58/2007. (XI.30.) – az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról,
továbbá a lakbér támogatás rendjéről szóló – rendelet kiegészítését és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

3./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjáról szóló
14/2007. (III.30.) sz. rendelet módosításáról (egy fordulóban tárgyalt)
(SZEB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:
Előadó:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna, Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője
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Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

3/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjáról szóló
14/2007. (III.30.) sz. rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

4./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális
támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás
rendjéről
szóló
21/2006.
(V.25.)
sz.
önk.
rendelet
módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt) (SZEB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:

Dr. Palotai Zsuzsanna, Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

4/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a helyi szociális
támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás
rendjéről szóló 21/2006. (V.25.) sz. önk. rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés
elé terjesztését.

5./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek
kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.20.) számú rendelet
módosítására (egy fordulóban tárgyalt) (UKB, KGB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:
Előadó:

Gadavics Gyula, Főmérnöki Iroda vezetője
Takács Attila, Közterület-felügyelet vezetője

Takács Attila
Elmondja, hogy a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 6 igen és 1 tartózkodással, az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a rendelettervezetet.
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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.

5/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a fizető várakozóhelyek
kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.20.) számú rendelet
módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

6./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) sz. rendelet (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztés:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Szalóczi Ilona, Jegyzői és Képviselői Iroda

Demeter Ervin
Az előterjesztésben megfogalmazott célokkal egyetért, azonban a korlátozás mértékét
„brutálisnak” tartja. Nem „elegáns” és célszerűtlen ez a szabályozás, inkább ülésvezetési
kérdésről van szó, mint rendeleti szabályozásról. Helytelennek tartja azt, hogy az előterjesztő
az anyag felvezetésében 10 percre vannak korlátozva, hiszen mondanivalójuk inkább érdemi,
mint formai. Ismételt felszólalás esetén ő is indokoltnak tartja az időbeni korlátot.
Észrevételezi azt is, hogy a közgyűlésen tárgyalt napirendeknél közel 70 % tárgyalása nem
érdemi vitával zajlik, hanem csak formális szavazás történik. Vannak azonban olyan
napirendek, például a költségvetés, ami hosszabb tárgyalást igényel. Célszerűbb lenne az erre
fordítandó időt megfelezni a politikai döntéshozók arányában. Nem tartja célszerűnek
különválasztani az első három felszólalót a többitől. Azonos szabályokat javasol. Szerinte az
anyag nem érett meg a közgyűlési tárgyalásra, további frakcióegyeztetést javasol.
Dr. Sipos Mihály
Ő is egyetért az előterjesztésben megfogalmazott célokkal. Szerinte sem jó az első
felszólalókat időben korlátozni, a későbbiekben viszont igen. Szerinte sincs politikai
konszenzus ebben a kérdésben. Javasolja, hogy márciusban ismét tárgyalják ezt az anyagot.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
1 igen, 2 nem és 2 tartózkodással nem támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé
terjesztését.
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6/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága felkéri Eger Megyei Jogú Város
vezetését, hogy Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) sz.
rendelet-tervezetet ismételten terjessze a frakciók elé, és a véleményeket összegyűjtve 2008.
márciusában ismételten terjessze a bizottság elé.

7./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egy fordulóban tárgyalt)
(KGB, PB, IMB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:
Előadó:

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

Dr. Barta Viktor
A helyiségek bérletével kapcsolatos szabályozás szigorítása abban a tekintetben, hogy
kizárólag a bérleti joggal rendelkező bérlő legyen jogosult a bérelt helyiséget albérletbe adni,
illetve a bérleti jogot átruházni, elcserélni (5. és 6. számú módosító javaslatok) – a javaslatnak
megfelelően a Rendelet 18. § A, és B, verzióban került kidolgozásra, ahol a B, verzió
tartalmazza a javaslat folytán szükségessé váló módosításokat, míg az A, verzió tartalmazza
az eredeti javaslatot, amely továbbra is lehetővé tenné a bérleti jogviszony átruházását
(cseréjét) és az az alapján használt helyiség albérletbe adását. A Költségvetési és
Gazdálkodási Bizottság 4 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a B. verziót támogatta, amely
szerint tehát a jelenlegi gyakorlattal ellentétben kizárólag a bérleti joggal rendelkező bérlő
lenne jogosult a bérelt helyiséget albérletbe adni, illetve a bérleti jogot átruházni, elcserélni,
míg a kizárólag bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlő (aki tehát nem vásárolta meg az
önkormányzattól a bérleti jogot) a helyiséget nem adhatná albérletbe és nem ruházhatná át a
bérleti jogviszonyából fakadó jogokat és kötelezettségeket. A Pénzügyi Bizottság 3 igen
szavazattal szintén a B. verziót támogatta.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
4 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

7/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályait és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.
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8./

Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának
módosítására (KB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Protovinné Zsilinszky Erzsébet, Idegenforgalmi és Kulturális Iroda vezetője

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

8/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.

9./

Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának
módosítására (KB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Protovinné Zsilinszky Erzsébet, Idegenforgalmi és Kulturális Iroda vezetője

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

9/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Egri Kulturális és
Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.

10./ Előterjesztés a Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Alapító
Okiratának módosítására (IMB, JÜB, Kgy.)
Előterjesztés:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Protovinné Zsilinszky Erzsébet, Idegenforgalmi és Kulturális Iroda vezetője
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Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

10/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Tourinform Eger
Idegenforgalmi Információs Iroda Alapító Okiratának módosítását és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

11./ Javaslat a nevelési- oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
(OB, JÜB, Kgy.)
Előterjesztés:
Előadó:

Szőkéné Komenczi Anikó, Közoktatási Iroda vezetője
Ballagó Zoltán, Közoktatási Iroda

Ballagó Zoltán
A bizottsági ülésen kiosztásra kerülő anyag két módosítást tartalmaz. Az egyik a VESZ
alapító okiratánál TEÁOR 7.1.2 szám alatt „egyes humán egészségügyi tevékenységekre”
vonatkozik. A másik módosítás oka az, hogy egy ÉMOP pályázat elbírálásához szükség van
az Ifjúság u. 7-9. szám alatti tanuló létszámot 84-ről 69-re módosítani. Az előterjesztést az
Oktatási Bizottság 5 igen, az Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
támogatta.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

11/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a nevelési- oktatási
intézmények alapító okiratának módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

12./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. által alapítandó nonprofit társaságról
Előterjesztés:
Előadó:
Meghívott:

Nagy Róbert, Város- és Területfejlesztési Iroda vezetője
Kis-Tóth Roland, Város- és Területfejlesztési Iroda
Dr. Kurucz András ügyvéd (3300 Eger, Szent János u. 9.)
Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger Kft. (3300 Eger, Homok u. 26.)
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Rittenbacher Ödön
Elmondja, hogy kényszerből terjeszti elő ezt az anyagot. A Városgondozás Eger Kft-nél
jelenleg 66 fő közhasznú munkást foglalkoztatnak. A munkaügyi központ álláspontja az, hogy
nyereségérdekelt cég nem alkalmazhat közhasznú munkásokat. A foglalkoztatásról szóló
törvény 58. §-a nem tartalmaz nonprofit gazdálkodó szervezetet, ennek a törvénynek a
módosítása nagyon időszerű. Hiába hoznak létre egy ilyen gazdasági társaságot a törvény
módosításáig nem tudnak eredményesen pályázni. Eddig az állam a társaság 23 mFt-hoz 45
mFt-ot adott, amiből átlag 66 embert tudtak foglalkoztatni. A támogatás nélkül kb. 22 fő
munkáját lehet biztosítani.
Demeter Ervin
Kizártnak tartja, hogy ha az Országgyűlés elé kerülne a foglalkoztatási törvény, a
módosításból szeptembernél vagy októbernél hamarabb lenne-e valami.
Rittenbacher Ödön
Az önkormányzat is alkalmazhatná ezeket az embereket. Az ő cégük hajlandó lenne az ehhez
szükséges 30 %-os önerőt is biztosítani.
Dr. Sipos Mihály
Javasolja, hogy ez az anyag ne kerüljön a közgyűlés elé hanem tisztázzák azt, hogy mi az
akadálya annak hogy az önkormányzat alkalmazza ezeket az embereket.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 nem szavazattal nem támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

12/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága felkéri az előterjesztőt, hogy vizsgálja
meg a lehetőségét annak, hogy van-e akadálya (pénzügyi vagy személyi) annak, hogy a
következő bizottsági ülésig az önkormányzat foglalkoztassa azokat a közhasznú munkásokat
akik a városüzemeltetési feladatokat jelenleg a Városgondozás Eger Kft-nél végzik.

13./ Előterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Eger Alapító Okiratának
módosítására (JÜB, Kgy.)
Előterjesztés:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Barta Viktor, Jogi Iroda vezetője
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Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
5 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

13/2008. (I.23.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság Eger Alapító Okiratának módosítását és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

14./ Tájékoztató Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételéről (JÜB.)
Előterjesztés:
Előadó:

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

Demeter Ervin
Javasolja, hogy az alapokmány felülvizsgálatánál a kifogásolt rendelkezéseket helyezzék
hatályon kívül.

k.m.f.

Dr. Horuczi Csaba
elnök

