Iktatószám: 4794-12/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének
Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2009. november 18-i nyílt ülésén elhangzottakról
Jelen vannak:
Dr. Horuczi Csaba
Dr. Sípos Mihály
Dr. Megyesi Melinda

elnök
tag
tag

Hiányzik:
Demeter Ervin
Karacs Rudolf

tag
tag

A hivatal részéről:
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Dr. Barta Viktor Jogi és Szervezési iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet a Gazdasági iroda vezetője
Rátkai Attila Főépítész, az Építésügyi iroda vezetője
Dr. Szalóczi Ilona Jogász
Dr. Bánhidy Péter Jogász
Dr Kelemen Sándorné Vagyongazdálkodási ügyintéző
Korsós László az Adó iroda vezetője
Vendrei Mária a Beruházási csoport vezetője
Dr. Szombathy Miklósné az Okmány és Igazgatási iroda vezetője
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 3 fő jelen van. Megkérdezi, hogy a
napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek észrevétele.
Rátkai Attila
Elmondja, hogy a 13. napirendi pontot az „Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a Helyi Környezetvédelmi Alapról szóló 43/2003. (XI. 28.) számú rendelet
módosítására” visszavonja a szakiroda.
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Dr. Horuczi Csaba
Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendek elfogadásáról. A
bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendeket.
1./ Eger MJV Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
módosított 10/2009. (II. 27.) sz. Önkormányzati rendelet módosítására
(KGB., PB:, JÜB., Kgy).
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy a 2009. évi költségvetési rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelelően
első alkalommal március 31-i, második alakalommal június 30-i hatállyal került módosításra.
Jelenleg az Önkormányzat Közgyűlésének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a
Polgármesteri Hivatal 2009. III. negyedévben történt előirányzat-változásainak átvezetése
szükséges a 2009. évi költségvetési rendeleten. Az előirányzat-módosítások érintik a
működési- és felhalmozási bevételeket, illetve kiadásokat. A bevételi- és kiadási főösszeg
345.483 eFt-tal nő, a 2009. szeptember 30-i módosított előirányzat 17.432.658 eFt.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló módosított 10/2009. (II. 27.) sz. Önkormányzati rendelet módosításának
Közgyűlés elé történő beterjesztését.
99/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet módosításának Közgyűlés elé
terjesztését.

2./ Javaslat Eger Város 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi
beszámoló elfogadására és az év végéig várható teljesítésének alakulására
(valamennyi bizottság, Kgy)
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Habis László
polgármester
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Elmondta, hogy az önkormányzati I-III. negyedéves beszámoló magában foglalja az év első
kilenc hónapja és az év végéig várható gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az
elemzéshez szükséges mellékleteket, kimutatásokat, ábrákat. A kisebbségi önkormányzatok a
2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló előterjesztéseket megtárgyalták és
elfogadták.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi beszámoló
elfogadását és az év végéig várható teljesítésének alakulásáról szóló javaslat Közgyűlés elé
történő beterjesztését.

100/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi beszámoló
elfogadását és az év végéig várható teljesítésének alakulásáról szóló javaslat Közgyűlés elé
terjesztését.

3./ Javaslat Eger Város 2010. évi költségvetési koncepciójára (valamennyi
bizottság, KIÉT., Kgy.)
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy a város 2010. évi költségvetési koncepciója a törvényi előírások, valamint a
Közgyűlés által elfogadott rendeletek, határozatok alapján készült el.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a 2010. évi költségvetési koncepció Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
101/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a 2010. évi költségvetési koncepció Közgyűlés elé
terjesztését.

4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a
menetrend szerinti autóbusz közlekedési díjáról szóló 37/2004.
(XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, valamint
előterjesztés az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agria

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető
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Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés
meghosszabbításáról (KGB, UKB, PB, JÜB, KGY)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető

Meghívott:Kelemen Imre vezérigazgató
Agria Volán Zrt., Eger, Mátyás király u. 134.
Dr. Gál József gazdasági igazgató
Agria Volán Zrt., Eger, Mátyás király 134.
Pintér Lajos személyszállítási üzletág igazgató
Agria Volán Zrt., Eger, Mátyás király út 134.

Dr Kelemen Sándorné
Elmondta, hogy az Agria Volán Zrt. 2009. november 2-i dátummal megküldte a helyi járatú
autóbusz közlekedés tarifáit szabályozó rendelet módosítási tervezetét, valamint a 2010.
január 1-től bevezetésre kerülő helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló tervezetét. A
Társaság 2010. évre két változatban terjesztette be a tarifa emelési kérelmét. A szolgáltatási
díjtétel alapját a helyi tömegközlekedésben tapasztalt utas szám csökkenés rendkívüli
felgyorsulása okozza.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatja a menetrend szerinti autóbusz közlekedési díjáról
szóló 37/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításának, valamint az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agria Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási
szerződés meghosszabbításának Közgyűlés elé történő beterjesztését.
102/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a menetrend szerinti autóbusz közlekedési díjáról
szóló 37/2004. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosításának, valamint az Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Agria Volán Zrt. között létrejött közszolgáltatási
szerződés meghosszabbításának Közgyűlés elé terjesztését.
5./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő 2010 évi díjtételek megállapítására (KGB., JÜB., PB., KGgy)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
irodavezető
Meghívott:Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató
VÍZMŰ Zrt., Eger, Hadnagy u. 2.

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Stregova Márta gazdasági vezérigazgató h.
VÍZMŰ Zrt., Eger, Hadnagy u. 2.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte a 2010. évre vonatkozó tarifa
javaslatát, melyet a Társaság Igazgatósága jóváhagyott. A 2010. évi kalkulációba az előző
évhez hasonlóan beépítésre került az ún. fogyasztáscsökkenési index.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő 2010 évi díjtételek megállapításának Közgyűlés elé
történő beterjesztését.
103/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 2010 évi díjtételek megállapításának Közgyűlés
elé terjesztését.

6./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről valamint a hulladékkezelési közszolgáltatási dj
2010. évi megállapítására. (KGB, UKB, PB, JÜB, KGY)
(egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Juhászné dr.
Krecz Erzsébet
irodavezető
irodavezető

Lugosi Dénes
Csoportvezető

Meghívott:Jakab Zoltán Városgondozás Eger Kft.
3300 Eger, Bródy S. u. 4.
Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger kft. 3300 Eger, Homok u. 26.
Dr Kelemen Sándorné
Elmondta, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. augusztus 27. napján elfogadta a
37/2009. (VIII. 28.) számú a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló rendeletet. Elmondta továbbá, hogy a települési szilárd hulladék
kezelésére irányuló díj Eger város közigazgatási területén egytényezős. A közszolgáltatási
díjnak tartalmaznia kell a hulladékbegyűjtés-, szállítás, ártalmatlanítás, hasznosítás
gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítményeinek,
eszközeinek a
közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségeit és ráfordításait, ideértve a fenntartással
és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is. A szolgáltatási díjtételnek
tartalmazni kell a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények bezárásának,
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rekultivációjának, utógondozásának és a harminc évig történő monitorozásának a díjfizetési
időszakra vetített költségeit is.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről valamint a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj 2010 évi díjtételek megállapításának Közgyűlés elé történő beterjesztését.
104/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről valamint a hulladékkezelési
közszolgáltatási díj 2010 évi díjtételek megállapításának Közgyűlés elé terjesztését.

7./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz.
rendelet módosításáról az Eger Szépasszony-völgy városrész Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán valamint Eger
Településszerkezeti Tervének módosítása (UKB, IMB, JÜB, Kgy)
(I. forduló )

Rátkai Attila
Főépítész

Meghívott:Klein György tervező, Régió Kft
3530. Miskolc, Papszer utca 20
Rátkai Attila
Elmondta, hogy az előzetes államigazgatási véleményezési eljárás megtörtént. A beérkezett
vélemények figyelembe vételével elkészült az Eger, Szépasszony-völgy városrész
Szabályozási Tervének egyeztetési anyaga. A szabályozási terv tervtanács előtti megvitatására
2009. október 6-án kerül sor. A Tervtanács nem támogatja a völgy túlzott beépíthetőségét,
különösen nem lakóépületek építésének céljára. Javasolja a zöldfelületek védelmét, és oly
módon történő bővítését, hogy lehetőséget biztosítson a szőlősorok megjelenésének is.
Egyetért a szabályozási tervben megfogalmazott koncepcióval: a gyalogos hossztengely és a
körforgalom kialakításával. A gyalogos megközelítés alternatívájaként javasolja megvizsgálni
a Szépasszonyvölgy utcáról a lépcsős pincesor környezetében egy sétány kiépítésének
lehetőségét.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosításának, az Eger Szépasszony-völgy városrész Helyi
Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán valamint Eger Településszerkezeti
Tervének módosításnak Közgyűlés elé történő beterjesztését.
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105/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja Eger Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról
szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet módosításának, az Eger Szépasszony-völgy városrész
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán valamint Eger Településszerkezeti
Tervének módosításnak Közgyűlés elé terjesztését.

8./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi
iparűzési adóról
(egy fordulóban tárgyalt )

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a helyi iparűzési adóról szóló rendelet Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
106/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a helyi iparűzési adóról szóló rendelet Közgyűlés elé
terjesztését.

9./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi
iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról
(egy fordulóban tárgyalt )

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen
szavazattal, 1 nem szavazat mellett támogatja a helyi iparűzési adó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló rendelet Közgyűlés elé történő
beterjesztését.
107/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a helyi iparűzési adó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló rendelet Közgyűlés elé terjesztését.

10./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az
idegenforgalmi adóról
(egy fordulóban tárgyalt )

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az idegenforgalmi adóról szóló rendelet Közgyűlés elé
történő beterjesztését.

108/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az idegenforgalmi adóról szóló rendelet Közgyűlés
elé terjesztését.

11./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének __/2009. (XI. 27.) számú
rendelete a vagyoni típusú építményadóról és telekadóról
(egy fordulóban tárgyalt )

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a vagyoni típusú építményadóról és telekadóról szóló rendelet
Közgyűlés elé történő beterjesztését.

109/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a vagyoni típusú építményadóról és telekadóról szóló
rendelet Közgyűlés elé terjesztését.

12./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete, az iparosított
technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést, és
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatásáról szóló 38/2009.(VIII.28.) számú rendelet módosításáról.
(UKB, KGB, PB, JÜB. Kgy.)
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Gadavics Gyula
Irodavezető

Vendrei Mária
Beruházási csoportvezető

Vendrei Mária
Elmondta, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé az
iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését, felújítását megvalósító beruházások támogatására.
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A pályázatok állami támogatás igénylési határidejét 2009. december 31-re módosította, ezért
indokolt az önkormányzati támogatásról szóló tárgyi önkormányzati rendelet módosítása is.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxidkibocsátás csökkentést, és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,
felújításának támogatásáról szóló 38/2009.(VIII.28.) számú rendelet módosításának
Közgyűlés elé történő beterjesztését.

110/2009. (XI.18.) 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 38/2009.(VIII.28.) számú rendelet módosításának
Közgyűlés elé terjesztését.

14./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az állattartás
rendjéről szóló 47/2009. (IX.25.) sz. Önkormányzati rendelet
módosítására
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Szombathy Miklósné
irodavezető

Dr. Szombathy Miklósné
Elmondta, hogy a Közgyűlés szeptemberi ülésén fogadta el az állattartás rendjéről szóló új
önkormányzati rendeletet. A közgyűlési vitában képviselői javaslatra a beterjesztett rendelettervezetre vonatkozó módosító indítvány elfogadásra került. A módosító indítvány arra
irányult, hogy a II. számú Övezetben is legyen tilos húsgalamb, sport-, röp-és díszgalamb
tartása. A rendelet elfogadását követően a Galamb-és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége
34. számú Egri Egyesület, a 26. Mátra Postagalamb Tagszövetség, valamint a V 35
Postagalambsport Egyesület Eger képviselői kérelmet nyújtottak be a Hivatalhoz.
Ezekre tekintettel kérik a rendelet módosítását oly módon, hogy a tilalom a sport-, röp- és
díszgalamb vonatkozásában, a rendeletben kerüljön feloldásra.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az állattartás rendjéről szóló 47/2009. (IX.25.) sz.
Önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé történő beterjesztését.
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111/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az állattartás rendjéről szóló 47/2009. (IX.25.) sz.
Önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

15./ Rendelet-tervezet Az egyes hatósági ügyek intézéséhez illetve az egyes
eljárási cselekményekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés
szabályairól szóló 30/2005. (X.21.) Önk rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Bánhidy Péter
Jogász

Dr. Bánhidy Péter
Elmondta, hogy az Európai Unió döntéshozó intézményei 2006.-ban fogadták el a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet, melyet Magyarországnak 2009. december
28.-ig kell végrehajtania. Az irányelv, mint az Unió egyik jogforrása, jogi természetéből
adódóan további jogalkotást igényel, vagyis az abban foglalt rendelkezéseket át kell ültetni a
hazai jogba. Az elektronikus ügyintézést az un. Hivatali Kapu létrehozása – a szükséges
informatikai háttér biztosítását követően – a Miniszterelnöki Hivatal Hálózati és
Rendszerfelügyeleti Főosztályán keresztül történő csatlakozással valósul meg.
Ezen feltételek megteremtéséig indokolt, hogy a Ket.-ben kapott felhatalmazás szerint
legalább az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében kerüljön kizárásra az elektronikus
kapcsolattartás.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja az egyes hatósági ügyek intézéséhez illetve az egyes eljárási
cselekményekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 30/2005. (X.21.)
Önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé történő beterjesztését.

112/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az egyes hatósági ügyek intézéséhez illetve az egyes
eljárási cselekményekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 30/2005.
(X.21.) Önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

16./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Meghívott:Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet igazgató
EVAT Zrt. Eger, Zalár út 1-3

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
című előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését.

113/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról című előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.

17./ Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulás keretében működő
ellenőrzés átszervezésére (KGB, JÜB, KGY.)
Előadó:

Deák Boldizsár
képviselő

Deák Boldizsár
képviselő

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatja az Egri Kistérség Többcélú Társulás keretében
működő ellenőrzés átszervezésének Közgyűlés elé történő beterjesztését.
114/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja az Egri Kistérség Többcélú Társulás keretében
működő ellenőrzés átszervezésének Közgyűlés elé terjesztését.

18./ Javaslat közoktatási intézmények Alapító Okiratának módosítására (OB.,
JÜB., Kgy.)
Előadó:

Ballagó Zoltán
Előterjeszés-készítő

Dr. Horuczi Csaba

Társy József
irodavezető
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen
egyhangú szavazattal támogatja a közoktatási intézmények Alapító Okiratának módosításának
Közgyűlés elé történő beterjesztését.
115/2009. (XI.18.) számú JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a közoktatási intézmények Alapító Okiratának
módosításának Közgyűlés elé terjesztését.

K.m.f.

Molnár Eszter
jegyzőkönyvvezető

Dr. Horuczi Csaba
elnök

