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JEGYZŐKÖNYV
Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2009. augusztus 19-i nyílt ülésén elhangzottakról
Jelen vannak:
Dr. Horuczi Csaba
Demeter Ervin
Karacs Rudolf
Dr. Megyesi Melinda

elnök
tag
tag
tag

Hiányzik:
Dr. Sípos Mihály

tag

A hivatal részéről:
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Szalóczi Ilona Jogász
Dr. Barta Viktor jogi és Szervezési iroda vezetője
Dr. Palotai Zsuzsanna Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági iroda vezetője
Rátkai Attila Főépítész
Vendrei Mária Beruházási csoportvezető
Laszipné Wolszky Katalin Városüzemeltetési ügyintéző
Zalánki Ákos Útügyi ügyintéző
Ballagó Zoltán Tanügyigazgatási ügyintéző
Kovács-Czeglédi Szilvia ügykezelő
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Renn Oszkár
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Eszter
Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, a hivatal dolgozóit, valamint a meghívottakat.
Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel 4 fő jelen van. Megkérdezi, hogy a
napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele.
Vendrei Mária
Elmondja, hogy a 6. napirendi pontot az Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének
rendelettervezete a magánerős közműberuházások szervezéséről, és támogatási rendszeréről
szóló 12/1995 (V.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására visszavonják.
Dr. Horuczi Csaba
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendek elfogadásáról. A
bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendeket.
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1./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó
szabályokról szóló 67/2007. (XII. 20.) számú rendelet módosításáról.
SZEB, KGB, JÜB, KGY.
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Dr. Palotai
Zsuzsanna
irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna
Kiegészítésként elmondta, hogy 1998 óta már a műemlékek I. és II. kategóriába tartozó
műemléki védelem alá tartoznak. Ebben az előterjesztésben még úgy szerepel, hogy
„műemlék és műemlék jellegű” épületek, de a Közgyűlés elé már javított formában fog
kerülni.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére
vonatkozó szabályokról szóló 67/2007. (XII. 20.) számú rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
67/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 67/2007. (XII. 20.) számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) sz. rendelet
módosításáról. SZEB, KGY, JÜB, OB.
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Csontosné Kovács Mária
Gazdasági ügyintéző
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna
Nem kíván szóbeli kiegészítést intézni a napirendi ponthoz.
Dr. Megyesi Melinda
Észrevétele, hogy az Áfa július 1-jétől visszamenőlegesen kerül beépítésre.

Pál György
tanácsnok

3
Dr. Palotai Zsuzsanna
A nyári szünetek miatt nem okoz problémát a gyermek- és diákétkeztetés 2009. július 1-jétől
történő Áfa növekedése. A szociális intézményeknél az Áfa emelése 2009. augusztus 1-jétől
kerülne bevezetésre, a júliusi Áfa- többletet az Önkormányzat térítené meg.
Demeter Ervin
Kérdése, hogy ez az Áfa- többlet megfizetés érinti-e a költségvetést, és ha igen milyen
módon?
Dr. Palotai Zsuzsanna
Az intézményi költségvetésben nem okoz problémát. A Családsegítő Intézet költségvetésén
belül kezelhető.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a
gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.

68/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint
a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az iparosított
technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatásáról. (UKB, KGB, PB, JÜB, Kgy.)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Gadavics Gyula
Irodavezető

Vendrei Mária
Beruházási csoportvezető

Dr. Megyesi Melinda
Elmondja, hogy véleménye szerint szerencsésebb lenne a kivitelezéshez egy gazdasági
társaságot létrehozni.
Vendrei Mária
Elmondja, hogy ez a napirendi pontban nem a kivitelezésről szól, hanem hogy évente, másfél
évente állami pályázati lehetőség van iparosított technológiával épült legalább 10 lakásból
álló társasházak részére, hogy állami támogatást nyerhessenek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésére és felújítására. Aa felújítások a kivitelezésében a társasházak,
lakásszövetkezetek döntenek, ezek nem Önkormányzati beruházások. Az önkormányzat az
állami támogatáson felül további támogatást adhat.
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Karacs Rudolf
Kérdése lenne, hogy a pályázatok támogatásához kiírt 50. 000 e Ft-os éves keret sok vagy
kevés?
Vendrei Mária
Elmondja, hogy most nagyon rövid lesz az a határidő, amit az állami pályázati
rendszerlehetővé tesz, de véleménye szerint ez az éves keret pont elegendő lesz.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxidkibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatásáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
69/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az iparosított technológiával épült lakóépületek
széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatásáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a
közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 15/2009.
(III. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására. (UKB,KGB, JÜB,
Kgy.)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Gadavics Gyula
Irodavezető

Laszipné Wolszky Katalin
Városüzemeltetési ügyintéző

Laszipné Wolszky Katalin
Elmondja, hogy ezt a napirendet Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt tárgyalta a Költségvetési és
Gazdasági Bizottság valamint az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság is, és
észrevétel nélkül egyhangúan elfogadták.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról
szóló 15/2009. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
Közgyűlés elé történő beterjesztését.
70/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a közterületek felbontásáról és a közúton folyó
munkákról szóló 15/2009. (III. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését.
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5./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
építményekhez szükséges gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és
megváltásáról szóló 19/2007. (IV. 27.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására. (UKB, JÜB. Kgy.)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Gadavics Gyula
Irodavezető

Zalánki Ákos
útügyi ügyintéző

Zalánki Ákos
Elmondta, hogy az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság módosított a rendelettervezet szövegezésén. A változás 1. §-ban a tételes felsorolásnál van.
A következőképpen módosította a rendelet-tervezetet az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményekhez szükséges gépjármű
várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló rendelet 3. §. (3) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
1. §.
3. §. (3) A Közgyűlés Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága szakértői anyagokkal
alátámasztott előterjesztés alapján szükséges esetekben – városi érdekből megvalósuló
egészségügyi, szociális, kulturális, hitéleti és sport beruházás esetén, vagy műemléki védettség
alatt álló ingatlant érintő beruházás esetén.
Elmondta továbbá, hogy Közgyűlés el már a módosított szövegezéssel fog kerülni ez a
napirend.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a szóbeli módosítással együtt az építményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 19/2007. (IV. 27.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
71/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az építményekhez szükséges gépjármű
várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 19/2007. (IV. 27.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
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7./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz.
rendelet módosításáról az Eger, Belváros, Belváros keleti része és a
Maklári hóstya Szabályozási Tervének Dobó tér és környékére
vonatkozóan (I. forduló) (UKB, JÜB, Kgy)
(I. forduló )

Rátkai Attila
Irodavezető

Rátkai Attila
Elmondja, hogy ezen napirendet Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt tárgyalta a az Urbanisztikai
és Környezetvédelmi Bizottság is, és észrevétel nélkül egyhangúan elfogadták.
Dr. Megyesi Melinda
Kérdése, hogy esetleg a kerékpárral közlekedőkre, illetve a kisgyermekes babakocsisokra
gondoltak-e, hogy az ilyen járművekkel közlekedők is el tudják-e helyezni eszközeiket.
Rátkai Attila
Kérdése, hogy Dr. Megyesi Melinda bizottsági tag az előző kérdését pontosítva a
közlekedésre vagy a járműelhelyezésre vonatkozóan tette-e fel a kérdését.
Dr. Megyesi Melinda
Elmondja, hogy mind a két kérdésre szeretne választ kapni.
Rátkai Attila
Elmondja, hogy a kerékpáros közlekedést illetően a belváros területén a Dobó téri szakaszt,
ami egy igen igénybevett szakasz a rendelvények végett, ezért nem lenne szerencsés, hogy
kerékpárút keresztezze ez a szakaszt. Ennek kiküszöbölése érdekében a kerékpárutat a
patakmederben helyeznék el. A projekt tárgyalása, pontosítása még folyamatban van, de már
felmerült, hogy több kerékpártározóra lenne szükség.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az Eger Helyi városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosításáról az Eger, Belváros, Belváros keleti része és a
Maklári hóstya Szabályozási Tervének Dobó tér és környékére vonatkozó rendelet-tervezet
Közgyűlés elé történő beterjesztését.
72/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Eger Helyi városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosításáról az Eger, Belváros, Belváros
keleti része és a Maklári hóstya Szabályozási Tervének Dobó tér és környékére vonatkozó
rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
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8./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger K2es út és környékére vonatkozó szabályozási terv módosításáról (I.
forduló) valamint előterjesztés az Eger K2-es út és környékére vonatkozó
és településszerkezeti terv módosításról
(I. forduló )

Rátkai Attila
Irodavezető

Rátkai Attila
Elmondja, hogy a szerkezeti terv felülvizsgálatára azért van szükség, mert a 25. számú főút
egri becsatlakozó nyomvonala jelen pillanatban is Környezetvédelmi Egyeztetés alatt áll. A
szabályozási terv felülvizsgálatára a Szalók felé vezető út és a Kerecsendi út között kialakuló
új gazdasági övezet szabályozása miatt van szükség. Komoly beruházási szándék mutatkozik
itt a gazdasági tevékenységre. A két részre való osztásnak az okát az adja, hogy a 25. számú
főút Környezetvédelmi Egyeztetésének elhúzódása ne akadályozza meg a Szalók felé vezető
út és a Kerecsendi út között kialakuló beruházási szándékot.
Elmondja továbbá, hogy ezen napirendet Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt tárgyalta a az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság is, és észrevétel nélkül egyhangúan elfogadták.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az Eger K2-es út és környékére vonatkozó szabályozási terv
módosításáról (I. forduló) valamint előterjesztés az Eger K2-es út és környékére vonatkozó és
településszerkezeti terv módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
73/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Eger K2-es út és környékére vonatkozó
szabályozási terv módosításáról (I. forduló) valamint előterjesztés az Eger K2-es út és
környékére vonatkozó és településszerkezeti terv módosításáról szóló rendelet-tervezet
Közgyűlés elé terjesztését.
9./ Eger Megyei Jogú város Közgyűlése rendelettervezete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Dr. Szalóczi Ilona
főtanácsos

Meghívott:Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger kft. 3300 Eger, Homok u. 26.

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Dr. Barta Viktor
Elmondta, hogy ez év július 15-ig jogszabályi kötelezettségből eredően be kellett zárni az
országban azokat a szilárdhulladék lerakóhelyeket, melyek nem feleltek meg a műszaki
követelményeknek, így az egri városi szilárd kommunális hulladéklerakó telepet is. Korábbi
rendelet alapján 2009. július 15-től a kommunális hulladékot az Eger, Déli iparterületen
elhelyezkedő települési szilárd kommunális hulladék-átrakó állomáson kell elhelyezni. Ezt a
rendeletet olyan mértékben felül kellett vizsgálni, hogy egyszerűbb volt egy új rendeletet
elkészíteni. Ennek megtörténtek az előkészületei, jogszabálynak eleget téve az előkészületi
fázisban megküldésre került az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőségnek véleményezés céljából. A Felügyelőség válaszlevélben értesítette
az Önkormányzatot, hogy nem kifogásolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Elmondta továbbá, hogy a rendelet-tervezet elkészítése során az volt a vezérfonál, hogy a
lakosság számára a változások ne okozzanak többletterhet.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
74/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
10./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet tervezete a vásárokról és
piacokról szóló 33/2004. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására
(egy fordulóban tárgyalt )

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet igazgató
EVAT Zrt. Eger, Zalár út 1-3

Dr. Estefán Géza
Az önkormányzat és magánbefektető közös beruházásban megvalósuló 180 férőhelyes nyitott
parkolóház kialakításához szükséges a terület árusítástól való mentesítése, ennek érdekében a
rendelet 5.§. 7./d. pontját hatályon kívül kell helyezni. A rendeletmódosítás 2010. január 1-én
lép hatályba.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a vásárokról és piacokról szóló 33/2004. (XI.26.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
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75/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a vásárokról és piacokról szóló 33/2004. (XI.26.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

11./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete az állandó
bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló 5/2007. (II.23.) sz.
önkormányzati rendelet módosítására valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 43/2008 (VIII.29) számú
rendelet módosítására (IMB, JÜB, KGY)
(egy fordulóban tárgyalt )

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Barta Viktor
Elmondta, hogy a pályázati kiírásnak egy kritériuma volt, mely szerint a megvalósítás előtt
rendeznie kell az Önkormányzatnak akár rendeleti szinten is a közgyűlés Idegenforgalmi és
Marketing Bizottsága és a Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel Szervezettel, (TDMSZ)
közötti kapcsolatot, feladatmegosztás, hatáskörmegosztást.
Dr. Megyesi Melinda
Kérdése, hogy a költségvetést ez a rendelet-tervezet érinti-e , és ha igen milyen módon?
Dr. Barta Viktor
Maga a rendelet nem érinti a költségvetést, valamint a hatáskör szabályozása sem, mert
mindig a Közgyűlés dönt arról, hogy a TDM szervezetnek a közhasznú megállapodás
keretében mely összegeket ad át.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló
5/2007. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosítására valamint a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 43/2008 (VIII.29) számú rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.

76/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről
szóló 5/2007. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosítására valamint a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 43/2008 (VIII.29) számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
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12./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete a Pro Cultura
Agria és Nívódíj alapításáról és adományozásáról szóló 9/2000. (III.03.)
rendelet módosítására (Kult, JÜB, KGY)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Társy József
Irodavezető

Agyagási Dezső
csoportvezető

Dr. Horuczi Csaba
Javaslata, hogy generálisan vizsgálják felül az Önkormányzat azokat a város által alapított
díjakat, melyek pénzjutalommal járnak, és javasolja, hogy egy olyan logika mentén
emeljenek, vagy változtassanak a pénzjutalmakon, amely rendelet alapján is a
legértékesebbnek és legmagasztosabbnak vélt Pro Agria díjból vezetnek le.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 1 igen
szavazattal 3 tartózkodás mellett nem támogatja a Pro Cultura Agria és Nívódíj alapításáról és
adományozásáról szóló 9/2000. (III.03.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
Közgyűlés elé történő beterjesztését.
77/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság nem támogatja a Pro Cultura Agria és Nívódíj alapításáról és
adományozásáról szóló 9/2000. (III.03.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
Közgyűlés elé terjesztését.

13./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet tervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II. 01.) számú közgyűlési rendeletének módosítására (az egri
5742 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről és törzsvagyonból történő
kivonásáról (KGB, UKB, PB, JÜB, KGY.)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Lugosi Dénes
Csoportvezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Nem kíván szóbeli kiegészítést intézni a rendelet-tervezethez.

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető
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Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) számú közgyűlési rendeletének módosítására (az egri 5742
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről és törzsvagyonból történő kivonásáról szóló rendelet-tervezet
Közgyűlés elé történő beterjesztését.
78/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) számú közgyűlési rendeletének módosítására (az egri 5742
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről és törzsvagyonból történő kivonásáról szóló rendelet-tervezet
Közgyűlés elé terjesztését.
14./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009.(II.27.) számú önkormányzati
rendelet módosítására ( KGB,PB,JÜB,Kgy. )
(egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A rendelet szövegében történt a módosítás, amely 2009. június 30-val lép hatályba. A
fejlesztési hitel összege a pénzmaradvány szakaszában csökkentére illetve a kihirdetés
időpontja változott még ezen felül. Az időpontváltozást az okozza, hogy a 650. 000 eFt
összegben továbbra is folyószámlahitel felvételre lenne szükség további egy évre fejlesztési
célra.
Dr. Renn Oszkár
Észrevétele, hogy a 49. címsorból a Civil Szervezetek 350 e Ft tavalyról átvitt összeg nem lett
elismerve, ki lett vonva a Civil Alapból.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A pénzmaradvány nem lett elvéve a Civil szervezettől, csak át lett csoportosítva.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009.(II.27.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
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79/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009.(II.27.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

15./ Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. I. féléves
gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, Kgy)
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy járulék és adóváltozások történtek. Arra számítottak, hogy a járulék
megtakarítások részben fedezetet nyújthatnak az ÁFA növekményhez, ami a dologi
kiadásoknál bekövetkezik. Ehhez képest egy kormányrendelet alapján kereset kiegészítésre
kell fordítani ez a felhalmozott összeget, és az alanyi maradékkal pedig a 2009. évi
zárszámadás el kell számolni, tehát elvonásra kerül. Az ÁFA növekményre így nincsen az
önkormányzatnak plusz fedezete és e miatt egy igen takarékos II. féléves gazdálkodás
szükséges.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. I. féléves
gazdálkodásáról szóló beszámoló Közgyűlés elé történő beterjesztését.
80/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. I.
féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.
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16./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet igazgató
EVAT Zrt. Eger, Zalár út 1-3
Demeter Ervin:
Elmondja, hogy ha valami okból kifolyólag egy határozat végrehajtását hátráltatta valami,
akkor ilyen esetben célszerű új időpontot kitűzni annak megvalósításának határidejére. Mert
ellenkező esetben elvész a dolog.
Dr. Estefán Géza
Elmondja, hogy általában az ilyen esetekben nem az Önkormányzat hibájából történik a
határidő elmulasztása. Valamint megjegyzi, hogyha egy határozat végrehajtása a módosított
határidőre sem történik meg akkor az újra módosítani kell.
Demeter Ervin:
Elmondja, hogy megítélése szerint még mindig jobb, hogyha van egy határidő, mintha nincs.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló Közgyűlés elé történő beterjesztését.

81/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló Közgyűlés elé terjesztését.

17./ Javaslat a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Alapító Okiratának módosítására (OB, JÜB, KGY)
Előadó:

Társy József
Irodavezető

Ballagó Zoltán
Előterjeszés-készítő

Ballagó Zoltán
Elmondja, hogy a május havi közgyűlés tárgyalta az intézmények alapító okiratát, és ezzel
egy időben jelent meg az az OKM rendelet, amely ezt a pályázati kiírást tartalmazza. Ezt
követően felmérésre kerültek az intézmények. A felmérés azt mutatta, hogy a Bornemissza
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Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégiumban vannak meg azok a személyi és tárgyi
feltételek, amelyek adottak a pályázathoz. A pályázatot július 15-ig kellett benyújtani, ami
megtörtént. A pályázati kiírás alapján a visszaigazolást már meg kellet volna küldeni az
Önkormányzat számára, azonban ez még nem történt meg. Az elbírálás még folyamatban van.
Elmondja még továbbá, hogy az Oktatási Bizottság már tárgyalta ez a napirendi pontot, és 5
egyhangú igen szavazattal támogatta a Közgyűlés elé történő beterjesztését.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium
Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslat Közgyűlés elé történő beterjesztését.
82/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslat Közgyűlés elé terjesztését.

18./ Előterjesztés a Művészetek Háza Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft Közhasznú Megállapodásának módosításáról (IMB, JÜB, KGB, Kgy)

Habis László
polgármester
Dudás Tamás
Idegenforgalmi
ügyintéző

Dr. Horuczi Csaba
Szóbeli kiegészítés kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a
bizottság 4 igen egyhangú szavazattal támogatja a Művészetek Háza Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft Közhasznú Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés
Közgyűlés elé történő beterjesztését.
83/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Művészetek Háza Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft Közhasznú Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé
terjesztését.
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19./ Előterjesztés a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására (OB., JÜB., Kgy.,)
Előadó:

Társy József
irodavezető

Merczel Éva
Szakképzési ügyintéző

Ballagó Zoltán
Elmondja, hogy személyi változások indukálják a közalapítvány kuratóriumának
összetételének változását és ezzel összefüggésben lett kezdeményezve az Alapító Okirat
módosítása. Az Oktatási Bizottság már tárgyalta ez a napirendi pontot, és 5 egyhangú igen
szavazattal támogatta a Közgyűlés elé történő beterjesztését.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításárról szóló előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését.
84/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Wigner Iskola Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításárról szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

20./ Előterjesztés a Javadalmazási Szabályzatról szóló 338/2005. (IV.28.) sz.
Kgy.határozat (továbbiakban: Jsz.) módosításáról (KGB, PB, JÜB, Kgy)
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Szilvási Dénes
Jogász

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja a Javadalmazási Szabályzatról szóló 338/2005. (IV.28.) sz.
Kgy. határozat (továbbiakban: Jsz.) módosításáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
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85/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Javadalmazási Szabályzatról szóló 338/2005.
(IV.28.) sz. Kgy. határozat (továbbiakban: Jsz.) módosításáról szóló előterjesztés Közgyűlés
elé terjesztését.

21./ Előterjesztés az önkormányzat és intézményei Közbeszerzési
Szabályzatról szóló 165/2007. (IV.26.) sz. Kgy. határozat (továbbiakban:
Kbsz.) módosításáról (JÜB, Kgy)
Előadó:

Dr. Barta Viktor
Jogi és Szervezési
Iroda vezetője

Dr. Szilvási Dénes
Jogász

Dr. Barta Viktor
Elmondja, hogy csak a legszükségesebb módosítások történtek meg, annak érdekében, hogy
eljárásrendileg egyszerűbb és áttekinthetőbb legyen az önkormányzat és intézményei
Közbeszerzési Szabályzatról szóló 165/2007. (IV.26.) sz. Kgy. határozat.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az önkormányzat és intézményei Közbeszerzési Szabályzatról
szóló 165/2007. (IV.26.) sz. Kgy. határozat (továbbiakban: Kbsz.) módosításáról szóló
előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését.
86/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzat és intézményei Közbeszerzési
Szabályzatról szóló 165/2007. (IV.26.) sz. Kgy. határozat (továbbiakban: Kbsz.)
módosításáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
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22./ Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező, polgármesteri hivatal
épületében található üzlethelyiségek bérbeadásáról
Előadó:

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Lugosi Dénes
Csoportvezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy a Költségvetési és Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta
ezt a napirendi pontot, és míg az előbbi egyhangúan támogatta, addig az utóbbi, a Pénzügyi
Bizottság nem ért egyet az előterjesztés Közgyűlés elé való terjesztésével, mert a bérleti jog
értékesítését támogatta volna. A Költségvetési és Gazdasági Bizottság kérte, hogy a
borszaküzlet berendezése maradjon változatlan állapotban, és ilyen céllal legyen értékesítve
az ingatlan, és hogy már van rá érdeklődő.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen
egyhangú szavazattal támogatja az Önkormányzat tulajdonát képező, polgármesteri hivatal
épületében található üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
87/2009. (VIII.19.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Önkormányzat tulajdonát képező, polgármesteri
hivatal épületében található üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló előterjesztés Közgyűlés elé
terjesztését.

K.m.f.

Molnár Eszter
jegyzőkönyvvezető

Dr. Horuczi Csaba
elnök
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