Iktsz: 768-12/2008.
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyalójában
2008. szeptember 17-én a Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Jelen vannak: Dr. Horuczi Csaba elnök, Demeter Ervin, Dr. Megyesi Melinda
Hiányzik:

Dr. Sipos Mihály, Karacs Rudolf

A hivatal részéről:

Dr. Kelemen Sándorné, Balogh Lászlóné, Rátkai Attila, Göndör Tibor,
Dr. Szalóczi Ilona, Ballagó Zoltán, Dr. Barta Viktor

Meghívott:

Dr. Renn Oszkár

Jegyzőkönyvvezető: Kovács-Czeglédi Szilvia

Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 3 tag jelen van.
Bejelenti, hogy 3 képviselő sürgősségi indítvány nyújtott be „Javaslat Díszpolgári Cím
adományozására” címmel. Kéri, hogy szavazzanak a sürgősségi indítvány befogadásáról és a
napirendekről. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal jóváhagyták a napirendeket.

1./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz.
önkormányzati rendelet módosítására (terület kiegészítés a 7737/4 hrsz-ú közút
megnevezésű területből 21 m2, illetve terület kiegészítés 5897 hrsz-ú funkcióját
vesztett árokból 157 m2) (KGB, UKB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet igazgató, EVAT Zrt.

Dr. Kelemen Sándorné
Elmondja, hogy a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság véleménye az volt, hogy az
ingatlan értékesítés könyvszerinti értéken történjen, mivel a forgalmi érték ennél lényegesen
alacsonyabb volt, és így elkerülik a vagyonvesztést.
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság csak a Pászti Lajos által kért terület
kiegészítéssel értett egyet. Tóth Gyuláné kérelmét nem támogatta. Az előterjesztő a
közgyűlésre már csak Pászti Lajos kérelmét terjeszti elő.

Dr. Horuczi Csaba
Egyetért a két bizottság véleményével. A bizottsági álláspontot is ennek megfelelően kéri
kialakítani.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
70/2008. (IX.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati
rendelet módosítását és támogatja Pászti Lajos kérelmének Közgyűlés elé terjesztését.

2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz.
önkormányzati rendelet módosítására (2479/1 hrsz-ú ingatlanból területrész
törzsvagyonból történő kivonása) (KGB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:
Előadó:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Balogh Lászlóné, Város- és Területfejlesztési Iroda

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
71/2008. (IX.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati
rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

3./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 15/2007. (IV. 27.) számú rendelet módosításáról
(UKB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:

Rátkai Attila főépítész

Rátkai Attila
Azt mondja, hogy a változtatási tilalmakat maximum három éves időtartamra lehet elrendelni.
Egy alkalommal már 18 hónapra elrendelték, azonban két terület vonatkozásában a tilalom
meghosszabbítása szükséges.
Az egyik terület Almagyar-Merengő ahol januárba kerül véglegesítésre a szabályozási terv.
A másik terület a MÁV intermodális csomópontja ahol egy hosszabb egyeztetés várható.
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag támogatta.

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.
72/2008. (IX.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a változtatási tilalom
elrendeléséről szóló 15/2007. (IV. 27.) számú rendelet módosítását és támogatja annak
Közgyűlés elé terjesztését.

4./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger MJV
Önkormányzata Helyi Építészeti és Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és
működéséről szóló 43/2007. (IX. 28.) számú rendelet módosításáról
(UKB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt)

Előterjesztő:

Rátkai Attila főépítész

Rátkai Attila
A rendelet módosítására a tanács működése adott okot. A jelenlegi szabályozás szerint
mindent nyílt ülésen tárgyalnak, azonban szükség van arra, hogy legyen a döntéshozatal előtt
egy zárt körben tartott belső szakmai vita is.
A másik módosítás a rendeletben egy személycsere lenne, mivel a jelenlegi titkár Mácsai
Mónika nem rendelkezik tervezői jogosultsággal, Janikné Szabó Annamária viszont igen. A
személy cserével ez utóbbi személy egyszerre el tudja látni a titkári és a tagsági teendőket is.
A tanács tagjai közé még egy gyöngyösi kollégát is megválasztanak.

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.

73/2008. (IX.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Eger MJV
Önkormányzata Helyi Építészeti és Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működéséről
szóló 43/2007. (IX. 28.) számú rendelet módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé
terjesztését.

5./

Javaslat a közoktatási
(OB, JÜB, Kgy.)

Előterjesztő:
Előadó:

intézmények

alapító

okiratának

módosítására

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Ballagó Zoltán, Közoktatási Iroda

Ballagó Zoltán
Az anyag kiegészítéseként Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy van egy
gyógypedagógusuk, ezért az alapító okiratot az ellátandó tevékenységgel bővíteni kell.
A Farkas Ferenc Zeneiskolában további három szakot kívánnak indítani.
Az Oktatási Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé
terjesztését.

Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta a javaslat Közgyűlés elé terjesztését.
74/2008. (IX.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények
alapító okiratának módosítását és támogatja annak Közgyűlés elé terjesztését.

6./

Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról (JÜB, Kgy.)

Előterjesztő:
Előadó:

Habis László polgármester
Dr. Barta Viktor, Jogi Iroda vezetője

Dr. Barta Viktor
Elmondja, hogy a módosítások egy része technikai jellegű, mivel a Regionális Közigazgatási
Hivatal a Társulási Megállapodásokat felülvizsgálja.

A módosítás másik része érdemi, mely a Társulási Tanács határozatképességének limitjét
vizsgálja, illetve az egyszerű és minősített szavazattöbbséget.
A társulás 17 Önkormányzatból áll, a szavazás szempontjából Egernek 68 % a szavazata
lakosság arányosan, ha Eger nincs jelen a tanácsülésen, akkor az határozatképtelen. Ha jelen
van az ülésen, akkor már meg van a minősített szavazattöbbség. Ezért született „blokkoló
kisebbség intézménye” melynek lényege hogy a mindenkori tagok egyharmadának nem
szavazatával nem születik döntés.

Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság
3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
75/2008. (IX.17.) számú döntés
Eger Megyei Jogú Város Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Egri Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását és támogatja annak Közgyűlés
elé terjesztését.

k.m.f.

Dr. Horuczi Csaba
elnök

