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Bak Edit

Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy
a bizottság határozatképes, Demeter képviselő Úr és Sípos tanácsnok Úr nincs jelen.
Megkérdezi, hogy a napirendhez a bizottság tagjainak van-e kérdése, észrevétele.
Dr. Megyesi Melinda
Kéri az Eger Termál Kft. Szervezeti Működési Szabályzatát.
Dr. Horuczi Csaba
Elmondja, hogy Jegyző Úr felé továbbítják a kérést.
Megkérdezi, hogy van-e további kérdés, észrevétel a napirendhez? Kéri, hogy szavazzanak a
napirendről. A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendeket.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított
10/2009.(II.27.) sz. Önkormányzati rendelet módosítására (KB, PB, JÜB, KGY) (egy
fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő: Habis László
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polgármester
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy a rendelet szöveges része került kiosztásra a bizottság tagjainak. A
költségvetési mérleg azért is szerepel a kiosztásos anyagban, mert az egészségbiztosítási
pénztártól átvett pénznél még 361.000 Ft-tal rá kell emelni az önkormányzatnak. Ennyivel
több forrást biztosítottak, ez az összeg még ráemelésre fog kerülni. Ennek az átdolgozása meg
fog történni.
Megemlíti, hogy az Államkincstártól az önkormányzatnak még nincsen konkrét adata a
normatívákra vonatkozóan.
Dr. Horuczi Csaba
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. Megállapítja, hogy 3 igen egyhangú
szavazattal támogatták a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését.
12/2010.(II.17.) sz. JÜB döntés:
A bizottság megtárgyalta a 2009. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét és
javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010.évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről (valamennyi bizottság, KIÉT,
Közgyűlés) (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy külön ki kell mutatni az új jogszabályi előírásoknak megfelelően a hiánynak
a belső és külső finanszírozását. Az önkormányzat a külső finanszírozásban hoz fel adatokat
pl.: működési hitel, fejlesztési hitel. Miután még nem tudják, hogy mekkora összegű lesz a
szabad pénzmaradvány amiatt, hogy sok a visszafizetési kötelezettség a 2009. év
vonatkozásában. A zárszámadásnál elsődleges szempont lesz a működési hiány kiváltása a
szabad pénzmaradvány terhére.

2

Dr. Sípos Mihály
Elmondja, hogy az Oktatási Bizottság az anyagot egyhangúlag támogatta. Megemlíti, hogy az
óvodai, általános és középiskolai vezetők, igazgatók, kollégiumi vezetők azon a véleményen
vannak, hogy a megszorítások ellenére is egy kiegyensúlyozott év lehet a 2010.év, abban az
esetben, ha további megszorításra nem kerül sor.
Dr. Horuczi Csaba
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a
bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését.
13/2010.(II.17.) sz. JÜB döntés:
A bizottság megtárgyalta az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjére vonatkozó rendelet-tervezetet és javasolja a közgyűlés elé való
beterjesztését.
5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei
tartalmának meghatározásáról (KGB, PB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy az új jogszabályi változások következtében ez egy új rendelet lett. A régi
rendelet még hatályban marad a 2009. zárszámadás elkészítéséig. Csak azokra a tételekre
terjed ki a rendelet tartalma, amit a testület hatáskörébe utaltak a jogszabályok.
Dr. Horuczi Csaba
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a
bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését.
14/2010. (II.17.) sz. JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei tartalmának meghatározására vonatkozó rendelet-tervezetet és javasolja a
közgyűlés elé való beterjesztését.
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2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet-tervezete az önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások
díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009.(V.29.) sz. rendelet módosításáról (SZEB,
KGB, JÜB, KGY.) (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő: Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna
Megemlíti, hogy a kiosztott anyaghoz képest annyi a változás, hogy a 7. lenne amely hatályba
lép. Az önkormányzat alap rendeletében van egy olyan szakasz, hogy aki 2 szobával nagyobb
lakásban lakik a jogosultság mértékénél a változást követő év végéig maradhat úgy, hogy
kedvezményes lakbért fizet. Azokra, akik pedig benne voltak az elfogadáskor, azokra csak
2012. január 1-től fog vonatkozni.
Megérkezett Demeter Ervin képviselő Úr.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről.
Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé
való terjesztését.
15/2010.(II.17.) sz. JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások
bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának
szabályairól szóló 26/2009.(V.29.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és
javasolja közgyűlés elé való beterjesztését.
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger város nevének,
címerének és zászlajának használatáról szóló 4/1992. (II.11.) sz. rendelet módosításáról (JÜB,
Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Barta Viktor
Az önkormányzat 1992-es rendeletét a közgyűlés úgy szabályozta le, hogy a címer és a
zászló később bekerült a névhasználatba. A névhasználatot a polgármester hatáskörébe utalta
a rendelet, a címer és a zászló használata engedélyhez kötött.
Megemlíti, hogy első fokon a polgármester hozná meg a határozatát, és amennyiben nem ért
egyet valaki ezzel akkor a közgyűlésnél fellebbezhet.

4

Dr. Renn Oszkár
Megkérdezi, hogy mikor kell használni a városi címert, mivel nincs megfogalmazva az
anyagban. Meg kellene vizsgálni ennek az igényét.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről.
Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé
való terjesztését.
16/2010.(II.17.) sz. JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló 4/1992.
(II.11.) sz. rendelete módosításáról szóló rendelet-tervezet közgyűlés elé terjesztését.
6. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. Megállapítja,
hogy 4 igen szavazattal a bizottság támogatja a közgyűlés elé való terjesztést.
17/2010.(II.17.) sz. JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót és javasolja közgyűlés elé való beterjesztését.
7. Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység ellenőrzéséhez szükséges
adatszolgáltatás elrendelése
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Megyesi Melinda
Kérdése, hogy az adószámra az adatszolgáltatónál miért kell rákérdezni?
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Dr. Barta Viktor

Elmondja, hogy az adatszolgáltatásra a hivatal szervezeti egységei a kötelezettek . A saját
cégeinkre is és intézményeinkre is kiterjed ennek hatálya. Az adóirodán a nyilvántartás
adószám alapú.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanakl. Megállapítja, hogy 4 igen
szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését.
18/2010.(II.17.)sz. JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység ellenőrzéséhez szükséges adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó előterjesztést
és javasolja közgyűlés elé való beterjesztését.

Az Eger város ösztöndíjasa cím alapításáról szóló I/2000.(I.26.) sz. rendelete módosítása
(ISB, JÜB, KGY.)
Előterjesztő: Társy József
Irodavezető
Dr. Szalóczi Ilona
Elmondja, hogy az ISB az anyagot megtárgyalta , egyhangúan támogatta és észrevétel nem
hangzott el.
Dr. Sípos Mihály
Megemlíti, hogy az anyagban szerepel a Közoktatási Iroda neve, pedig ez már nem létezik.
Továbbá javasolja, hogy 7 fős legyen az ad-hoc bizottság.
Dr. Szalóczi Ilona
Megkérdezi, hogy megoldható lenne-e, hogy a következő közgyűlés foglalkozzon vele, hiszen
ez egy egységes szerkezet. Van egy konkrét módosítási javaslat és mögötte van a rendelet.
Továbbá, jelezni fogják az iroda felé a módosítást.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről.
Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé
való beterjesztését.
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19/2010.(II.17.) sz. JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az Eger város ösztöndíjasa cím alapításáról szóló
I/2000. (I.26.) sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet és javasolja közgyűlés
elé való beterjesztését.
8.Tájékoztató a 2009.évben benyújtott pályázatokról (valamennyi bizottság, Kgy.)
Előterjesztő: Gadavics Gyula
Irodavezető
Előadó:

Bori Attila
urbanisztikai ügyintéző

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a tájékoztatóról. Megállapítja, hogy 4
igen szavazattal a bizottság támogatja a tájékoztató közgyűlés elé való beterjesztését.
20/2010.(II.17.) sz. JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 2009. évben benyújtott pályázatokról szóló
tájékoztatót és javasolja a közgyűlés elé való terjesztését.

K.m.f.

Bak Edit
Jegyzőkönyvvezető
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Dr. Horuczi Csaba
elnök
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