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Bak Edit

(Dr. Horuczi Csaba elnök Úr helyett, Dr. Sípos Mihály Úr vezeti a bizottsági ülést)
Dr. Sípos Mihály
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy
a bizottság határozatképes, Demeter képviselő Úr és Horuczi Csaba elnök Úr nincs jelen.
Megkérdezi, hogy a napirendhez a bizottság tagjainak van-e kérdése, észrevétele.
Napirendek:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) sz. rendelet módosításáról az Eger, Vécseyvölgy és Bikalegelő Városrész Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán
valamint Eger Településszerkezeti Tervének módosítása (UKB, Kgy.)
Előterjesztő:

Rátkai Attila
irodavezető

Rátkai Attila
Ez egy magánszemély kérelmére indult el, és az UKB hozzájárult a szabályozási terv
módosításhoz. Az anyag 6. oldalán található a módosított szabályozási terv, mely szerint a
Kis-Eged utcából zsákutca lesz és a beépíthető terület nagysága növekszik.
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Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan támogatta az előterjesztést.
Dr. Megyesi Melinda
Megemlíti, hogyha a Donát utca forgalma jelentősen megnövekszik, mikor várható az útnak a
kiszélesítés?.
Rátkai Attila
Elmondja, hogy nem is az útnak a szélesítése jelent problémát, hanem a telkeknek az elérése.
Megemlíti, hogy út szélesítésre akkor kerül sor, amikor annak pénzügyi háttere is meglesz
Dr. Sípos Mihály
Több észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. Megállapítja, hogy
3 igen szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését.
23/2010.(III.17.) sz. JÜB döntés:
A bizottság az Eger, Vécsey-völgy és Bikalegelő Városrészre vonatkozóan megtárgyalta az
Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) sz. rendelet
módosítására készült rendelet-tervezetet és a Szabályozási Tervet, és javasolja annak
Közgyűlés elé terjesztését.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális
támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás
rendjéről szóló 21/2006. (V.26.) sz. rendelet módosításáról (SZEB, JÜB, Kgy.) (egy
fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Dr. Palotai Zsuzsanna
Irodavezető

Dr. Sípos Mihály
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. Megállapítja,
hogy 2 igen és 1 nem szavazattal a bizottság támogatja a rendelet-tervezet közgyűlés elé való
terjesztését.
24/2010.(III.17.) sz. JÜB döntés:
A bizottság megtárgyalta a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról,
valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V.26.) sz. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, és javasolja annak Közgyűlés elé való
beterjesztését.
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3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 67/2007. (XII.20.) sz. rendelet
módosításáról (SZEB, KGB, JÜB, Kgy.) (egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Dr. Palotai Zsuzsanna
Irodavezető

Dr. Szalóczi Ilona
Megemlíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülés 6 nem szavazattal nem
támogatta a rendelet-tervezetet, így a közgyűlés elé sem kerülhet az anyag, az irodának vissza
lett adva átdolgozásra.

4. 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, JÜB, KGY.
(egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Dr. Palotai Zsuzsanna
Irodavezető

Dr. Sípos Mihály
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. A bizottság 3
igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet, és támogatja annak közgyűlés elé való
terjesztését.
25/2010. (III.17.) JÜB döntés
A bizottság megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a
gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III.30.) sz. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet és javasolja annak Közgyűlés elé való
beterjesztését.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati fenntartású
nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjak
és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 19/2008. (IV.25.) sz. rendelet módosításáról
(OB, KGB, PB, Kgy. ) (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző
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Csontosné Kovács Mária
Elmondja, hogy a közoktatási törvény módosításából adódó kihatásokat igyekeztek beépíteni,
amelynek egy része kötelezettség , másik része lehetőség.
A 2008-as rendelet készítése óta eltelt időszaknak a gyakorlati tapasztalatai alapján néhány
ponton módosítást hajtottak végre.
Jelenleg a normatív állami támogatások igénylésének feltétele az, hogy amennyiben térítési
díj, tandíjfizetésre kötelezett a tanuló, akkor ez ki legyen szabva és be legyen szedve. A
rendeletnek a betartása, a fizetési morálnak a betartása, a pénzügyi realizálása egyre jobban
előtérbe kerül.
Az Oktatási Bizottság 3 igen és 1 tartózkodással támogatta a rendelet-tervezetet. A
Költségvetési Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet, a
Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt, jövő héten csütörtökön fogja tárgyalni a
rendelet-tervezetet.
Dr. Sípos Mihály
Több kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről.
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet és támogatja
annak közgyűlés elé való beterjesztését.

26/2010. (III. 17.) JÜB döntés
A bizottság támogatja az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben
igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának
szabályairól szóló 19/2008. (IV.25.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
Közgyűlés elé terjesztését
6. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző

Dr. Sípos Mihály
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a beszámolóról. A bizottság 3 igen
szavazattal elfogadta a beszámolót és javasolja annak közgyűlés elé való beterjesztését.

27/2010.(III.17.) sz. JÜB döntés:
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A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlés határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót, és javasolja annak közgyűlés elé való beterjesztését.

K.m.f.
Bak Edit
Jegyzőkönyvvezető

Dr. Sípos Mihály
JÜB tagja
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