Iktsz: 768-3/2008.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3-as számú tárgyalójában
2008. február 27-én a Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Jelen vannak: Dr. Horuczi Csaba, Dr. Megyesi Melinda, Karacs Rudolf bizottsági tagok,
Dr. Renn Oszkár, tanácskozási joggal: Gálfi Antal képviselő
Hiányzik:

Dr. Sipos Mihály, Demeter Ervin

A hivatal részéről:

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Palotai Zsuzsanna, Juhászné dr. Krecz Erzsébet, Dr. Szalóczi Ilona,
Dr. Barta Viktor
Kovács-Czeglédi Szilvia

Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 3 tag jelen van.
Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal jóváhagyták a napirendeket.

1./

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)
(KGB, OB, SZEB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztés:
Előadó:

Habis László polgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna, Szociális és Egészségügyi Iroda vezetője

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

15/2008. (II.27.) 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.
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2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (egy fordulóban tárgyalt)
(valamennyi bizottság, KIÉT, KGY)

Előterjesztés:
Előadó:

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

Dr. Renn Oszkár
Észrevételezi, hogy a II. fejezet 44-es címszámán Eger Ünnepére 1.360 eFt helyett 1.235 eFt,
az 52-es címszámon a civilek támogatására 8.800 eFt helyett 7.486 eFt van. Nem lehetne ezt
emelni?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Valóban, a támogatás csökken, azonban egyes civil szervezetek nevesítve vannak a
költségvetésben és jelentős támogatást kapnak. A pénzmaradványi szakban pedig 553 eFt jut
még a civil szervezeteknek.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

16/2008. (II.27.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2008.
évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló előterjesztést és
támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

3./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított
11/2007. (II.23.) számú önk. rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt) (PB,
KGB, JÜB, KGY)

Előterjesztés:
Előadó:

Bodnár Pál tanácsnok
Habis László polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, Gazdasági Iroda vezetője
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Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy a közgyűlésen még kiosztásra kerül a rendelet korrekciója két vonatkozásban:
a Tűzoltóság normatívájának egy részét vissza kell fizetni és a Kemény Ferenc Általános
Iskola költségvetésében a személyi és dologi kiadásokat át kell csoportosítani.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

17/2008. (II.27.) 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.) számú önk. rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

4./

Előterjesztés Javadalmazási Szabályzat módosítására (KGB, PB, JÜB, KGY.)

Előterjesztés:
Előadó:

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

Dr. Barta Viktor
A szabályzat kiegészítésére kerül sor: hatálya alá kerül a Térségi Integrált Szakképzési
Központ Kht. és az Egerszalóki Gyógyforrás Üzemeltető Kft.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

18/2008. (II.27.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta Javadalmazási Szabályzat
módosításáról szóló előterjesztést és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

4

5./

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

Karacs Rudolf
Érdekesnek tartja azt a kezdeményezést, amikor a „hatalom a saját érdekében akar engem
korlátozni”. Egyetért azzal, hogy a közgyűlés 9 órakor befejeződjön.
Szerinte is a hozzászólási jegy helyett jobban működhetne a képviselői fogadóóra, a telefonos
zöldszám bejelentő, az e-mailos lakossági bejelentés.
Dr. Megyesi Melinda
Ő jobban tudja támogatni a közmeghallgatást, Füzesabonyban havonta vagy negyedévente
tartanak közmeghallgatást és remekül működik. Javasolja a felszólalási jegy helyett.
Megjegyzi a hozzászólási jog korlátozásával kapcsolatban, ha a képviselők maguktól nem
tudják fegyelmezni magukat, akkor jogi eszközökkel sem lehet.
Gálfi Antal
Szerinte a testületi ülések előtti politikai egyeztetések sokat segítenének, sajnos, az utóbbi
időben egyre kevesebb van, pedig jelentősen lerövidíthetné a testületi ülések időtartamát.
Dr. Renn Oszkár
Szerinte érdemes lenne megismerni a lakosság véleményét is ebben a kérdésben. A közgyűlés
rendkívül nézett műsor, azonban lakosság annak működését nem tartja hatékonynak, mert
személyeskedések vannak és nem elég tárgyszerű. Jó lenne, ha a közgyűlés menete
szabályozottabb lenne, mivel egy bizonyos idő eltelte már a hatékonyság rovására van.

Karacs Rudolf
Szerinte jól lehetne tájékoztatni erről a város hivatalos portálján, lehetne egy interaktív
kérdőívet kitölteni, ahol megismerhetnék a lakosok véleményét.
Dr. Horuczi Csaba
Egyáltalán nem támogatja a rendelet-tervezetet, a javaslatot durva önkorlátozásnak tartja. Az
előző ciklusban még indokolt lett volna ez a korlátozás, mert akkor voltak a Közgyűlésnek
rémei.

5

Kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy 2 nem és 1 igen szavazattal a bizottság nem
javasolja az előterjesztőnek a rendelet módosítását.

19/2008. (II.27.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága nem javasolja Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) számú rendelet módosítását.

k.m.f.

Dr. Horuczi Csaba
elnök

