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Dr. Horuczi Csaba
Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy
a bizottság határozatképes, Sípos tanácsnok Úr nincs jelen.
Megkérdezi, hogy a napirendhez a bizottság tagjainak van-e kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendek
elfogadásáról. A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendeket.
Napirendek:
1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet
tervezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 10/2010. (II.26.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt )
Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Habis László
polgármester
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Dr. Horuczi Csaba
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.

49/2010. (VIII.18.) sz . JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2010. (II.26.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

2./ Javaslat Eger Város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves
helyzetéről készített beszámoló elfogadására
Előadó:

Habis László
polgármester

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, észrevétel nem lévén megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésre
vonatkozóan. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság támogatja az előterjesztés
közgyűlés elé való terjesztését.
50/2010. (VIII.18) sz . JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja Eger Város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I.
féléves helyzetéről készített beszámoló közgyűlés elé való terjesztését.

3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló
40/1995.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt)
Előadó:

Lugosi Dénes
csoportvezető

Juhászné dr. Krecz
Erzsébet
irodavezető
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Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság és a Költségvetési és
Gazdálkodási Bizottság is egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, észrevétel nem lévén megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal a bizottság támogatja a
rendel-tervezet közgyűlés elé való terjesztését.
51/2010. (VIII.18.) sz . JÜB döntés:
A
Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja
a. kéményseprő-ipari közszolgáltatás
igénybevételéről szóló 40/1995.(XII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezet Közgyűlés elé való terjesztését.

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 13/1999.
(IV.21.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 3/1995.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
(egy fordulóban tárgyalt)

Dr. Estefán Géza
jegyző

Megérkezett Demeter Ervin képviselő Úr.
Dr. Horuczi Csaba
Kérdés, észrevétel nem lévén megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a rendelettervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság támogatja a
rendelet-tervezet közgyűlés elé való terjesztését.
52/2010. (VIII.18) sz . JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
13/1999. (IV.21.) önkormányzati rendelet valamint az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 3/1995.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését.
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5./ Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat módosítására
Előadó:

Dr. Barta Viktor
irodavezető

Dr. Barta Viktor
Irodavezető

Dr. Barta Viktor
Időközben megjelent a közbeszerzési törvénynek az átfogó módosítása, amely szeptember 15vel lép hatályba.
Elmondta, hogy szűk körben kötelező a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele.
Ennek megfelelően a hirdetmény ellenőrzési díjat sem kell már viselni az önkormányzatnak.
Ebben a ciklusban még október hónapig ugyanúgy működnek a bizottságok. Az
önkormányzati képviselők létszámának csökkenésére tekintettel kizárólag egy közbeszerzési
bíráló bizottság kerülne a Közgyűlés által megválasztásra a választásokat követően, az
Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság létszáma változatlan maradna.
Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, észrevétel nem lévén megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság támogatja az
előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését.
53/2010. (VIII.18.) sz . JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Közbeszerzési Szabályzat módosítására vonatkozó
előterjesztés Közgyűlés elé való beterjesztését.

6./ Előterjesztés. a Valide Sultana ingatlanok bérleti szerződésének
elfogadásáról

Habis László
polgármester

Dr. Kurucz András
Elmondta, hogy a tulajdonos a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Bérleti szerződés
létesítése vált szükségessé. A bérleti szerződés részleteiben történő megállapodás mintegy 10
hónapig tartó folyamatos egyeztetést igényelt, melynek eredményeként létrejött a jelen
előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet. Az Önkormányzat által a létesítményre
fordított beruházás önerejének összege a bérleti díjba beszámításra kerül, ily módon tényleges
bérleti díj fizetésre nem kerül sor.
Dr. Horuczi Csaba
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Több kérdés, észrevétel nem lévén megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság támogatja
az előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését.
54/2010. (VIII.18.) sz . JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja a Valide Sultana ingatlanok bérleti szerződésének
Közgyűlés elé való terjesztését.

7./ Előterjesztés „Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak
fejlesztése” címmel akciótervi nevesítésre került kiemelt projekt
megvalósításában való együttműködés feltételeiről, valamint a szükséges
önerő biztosításáról
Előadó:

Habis László
polgármester

Bori Attila urbanisztikai ügyintéző
Területfejlesztési ügyintéző

Dr. Horuczi Csaba
Több kérdés, észrevétel nem lévén megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az
előterjesztésre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 4 igen szavazattal a bizottság támogatja az
előterjesztés közgyűlés elé való terjesztését.
55/2010. (VIII.18.) sz . JÜB döntés:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság támogatja „Az egri vár és erődrendszer turisztikai
attrakcióinak fejlesztése” címmel akciótervi nevesítésre került kiemelt projekt
megvalósításában való együttműködés feltételeiről, valamint a szükséges önerő biztosításáról
szóló előterjesztés Közgyűlés elé való terjesztését.

8./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző

6
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Bak Edit
jegyzőkönyvvezető

Dr. Horuczi Csaba
elnök

