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Orosz Lászlóné, Pál György, Dr. Sipos Mihály, Sneider Tamás, Szántósi Rafael,
Szeleczki János, Dr. Törőcsik Miklós, Vizi Gyula
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Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Gál János
könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető:

Zeleiné Ács Ildikó

Habis László
Tisztelettel köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott
szakembereket és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi
Rendőrkapitányság részéről megjelent Balla Ferenc városi rendőrkapitány urat.
Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy 26 képviselő közül jelen van 21 képviselő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Elmondja, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából
több személy állami kitüntetést kapott. Köztük volt Ágoston Ottóné munkatársunk, aki a
Magyar Köztársaság Érdemkereszt Bronz Polgári Tagozata kitüntetésben részesült. A
Polgármesteri Hivatal Főmérnöki Irodája Városüzemeltetési Csoportjánál dolgozott 1985.
óta. Közel két évtizedig a város zöldfelület gazdálkodását igazította, ennek során jelentős
fejlődés történt a városüzemeltetés terén. Kapcsolatteremtő készsége jelentősen elősegítette a
„Virágos Magyarországért” és a „Nemzetközi Virágos városok és falvak” versenyében elért
sikereket. Kiváló szakember, nagyszerű kolléga, munkájáért 2004-ben a „Köz szolgálatáért”
miniszteri elismerésben részesült.
Erdei Tamás tűzoltó főtörzsőrmester „Bátorság érdemjel” kitüntetést kapott. 2007. október
29-én az M3-as autópályán kialakult karambol felszámolásánál végzett kiemelkedő
munkájáért.
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Dr. Nagy Andor a „Magyar Köztársaság Érdemrendje Tiszti Keresztje” kitüntetésben
részesült.
Szabó Péter, a Wigner Jenő Szakközépiskola igazgatója a „Magyar Köztársaság
Érdemrendje Aranykereszt” kitüntetést kapta.
Balla Ferenc rendőrezredes a „Magyar Köztársaság Érdemrendje Lovagkereszt” kitüntetést
kapta
Beszámol a két közgyűlés között történt eseményekről. Felszólalt a kórház ügyében a megyei
közgyűlésen, ahol jelezte, hogy igen nagy felelősség terheli a megyét akkor, amikor döntést
hoz a kórház ügyében, hiszen egy 280 éves intézményről van szó, melynek csak 5 év óta
tulajdonosa a megyei önkormányzat. A Vagyonátadó Bizottság a tulajdonba adáshoz
feltételeket szabott, melyeket a megye nem teljesített. A kormány 2006-ban határozott az
Irgalmas Rend kártalanításáról. Kozma Imre delegátus arra kérte a kormányt, hogy a város
kapjon lehetőséget a rend működtetésére. A város folyamatosan segítette a kórház
működtetését. 2008. január 17-én Eger városa kérte a fenntartói feladatok átvállalását. A
megyei önkormányzat elnöke írásban értesítette arról, hogy ezt a témát 2008. februárban
rendkívüli közgyűlés keretében tárgyalják, melyre azonban nem került sor. A pályázatban
szereplő feltételek nem teremtenek kellő biztosítékot arra, hogy a pályázó ne egyoldalúan
érvényesítse az akaratát. Ismert mindenki előtt, hogy a Megyei Önkormányzat egy rendkívüli
közgyűlés keretében a döntést meghozta. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál a Regionális
Közigazgatási Hivatal kezdeményezett eljárást. A hivatal szerint ugyanis jogsértés történt.
Elmondja, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatban is történtek
intézkedések, egy Városfejlesztési társaságot kell majd alakítani.
Eljártak a pályázatok ügyében is a Regionális Fejlesztési Tanácsnál, sajnos, az ígéretek
ellenére nem született döntés az akadály-mentesítési pályázatoknál.
Az AGÓRA pályázat szakmai előkészítése zajlik, éppen a szakértő kiválasztása van
folyamatban.
Megemlíti, hogy Kistérségi Fejlesztési Tanács is ülést tartott a normatíva leigénylése miatt,
illetve komoly gondok vannak a kistérségi állati hulladéklerakóval kapcsolatban is. A
kistérség maga fog létrehozni egy társaságot a veszteségek csökkentése érdekében
A Déli Iparterületen évek óta hózódik egy komoly talajszennyezés felmérése, ebben az
ügyben szakértői egyeztetésre van szükség, illetve fellebbezési eljárás van folyamatban.
A ZF Hungária Kft a déli iparterületen különféle fejlesztéseket tervez.
A Tavaszi Fesztivál nyitó rendezvénye a Székely Bertalan kiállítás volt és egy tanulmány is
megjelent Apor Elemérről
Európa a Polgárokért néven testvérvárosi találkozó helye Eger. Népes delegációk voltak itt,
kulturális rendezvényekre került sor
Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt
a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel.
Pál György
A Spar áruháznál található szoborról nemrég elloptak különböző nemesfémeket, indult-e az
ügyben nyomozás, van-e bármilyen nyom?
Van-e jogosultsága a rendőrségnek zártkörű rendezvények esetén fénykép- vagy videó
felvételeket készíteni? Mit történik akkor, ha egy ilyen rendezvényen az ott résztvevők
hozzájárulása nélkül hangfelvétel történik? Kit milyen felelősség terhel?
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Sneider Tamás
Március 25-én Eger város polgárai szerettek volna tüntetni a kórház előtt. Ezt a tüntetést a
kapitány úr megtiltotta. Ez az intézkedés a joggal, illetve a hatalommal való visszaélés tipikus
példája. Ilyen cselekményt az egri rendőrség a kommunista diktatúra óta nem hajtott végre.
Szerinte a rendőrség a törvénytelenségekhez nyújt segédkezet ahelyett, hogy ez ellen fellépne.
Tegnap az MSZP rakta fel honlapjára azt a felvételt, ami a taggyűlésen készült és amelyben
elhangzik, hogy Sós Tamás, a megyei közgyűlés elnöke mindenféle trükkökkel
megakadályozza a nyilvános ülésre való bejutást, az MSZP magánhadseregével és a
rendőrséggel közösen szó szerint lemodellezte a március 25-i eseményekre való bejutást.
Elmondható, hogy ebben az esetben a rendőrkapitányt Sós Tamás irányította. Történt mindez
annak a március 9-i népszavazásnak a tükrében, ahol az ország elutasította a kormány
egészségügyi intézkedéseit. A felmérések szerint Eger lakosságának 88 %-a ellenzi a Kórház
privatizálását. Szerinte a kapitány szembe megy az ország és az egriek véleményével. Ez
szégyen és óriási intolerancia.
A gyülekezési és szólásszabadság alkotmányos alapjog. A rendőrség a határozat indoklásában
ezt írta: a február 29-én tartott demonstráció az üléstermen kívül rendkívüli módon
nehezítette, veszélyeztette az ülés vezetését. A bejelentéshez kötött rendezvény megtartása a
népképviseleti szervek működését súlyosan veszélyeztetné” Az első rész nyelvtanilag is
furcsa: úgy tűnhet, mintha a megyei közgyűlést az utcán tartanák meg. Nem érti, hogy állíthat
olyant, hogy az utcai demonstráció súlyosan veszélyeztetheti az épületben lévők munkáját?
Én nem láttam, hogy bárki is be akart hatolni a megyeházára. Legfeljebb zavaró lehet ez a
körülmény.
Kérdi, amikor a város legnagyobb intézményének sorsáról van szó, az egri lakosság még
kussoljon is. Milyen rendszerben, hol élnek? Milyen segítő kezet várhat ezek után a politikai
lakájjá süllyesztett rendőrség. Milyen együttműködésre számit, amikor az egriek ellen
cselekszik. A Jobbik Egri Szervezet nevében kéri, hogy önként mondjon le a rendőrkapitány.
Jánosi Zoltán
Almárban az utóbbi hetekben több házba betörtek és különböző ingóságokat elvittek. A
tulajdonosok semmilyen visszajelzést nem kaptak.
Deák Boldizsár
Tudomása szerint a megyeházi eseményeknél az ott lévő rendőrtiszt videózta a sajtó
munkatársait, a tiltakozásuk ellenére.
Szántósi Rafael
Az Agria Park átadását követően bonyolult forgalmi helyzettel kellett szembe nézniük .A
korábbi időkben is jellemző volt, hogy a Barkóczi utcán jelentős torlódások alakultak ki,
amely már átterjedt a Törvényház utcára is. Lehet e valamilyen intézkedést tenni
Balla Ferenc
A szoborlopással kapcsolatban elmondja, hogy kormányzati szinten van egy olyan jogszabály
tervezet, amely a fémlopásokkal kapcsolatos.
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Ha a felvétel zárt rendezvényen készül, akkor a rendezvény szervezője mondja meg, hogy ott
lehet e vagy sem felvételt készíteni. A felvétel felhasználása önmagában nem jelent semmit,
azonban hozzájárulás kell az érintettől.
Minden évben előfordul, hogy tavaszra a hétvégi házak feltörésre kerülnek. Ha a tulajdonosok
bejelentést tesznek, 3-4 hét alatt nem kapnak választ az érintettek.
Az Agria Park forgalmi helyzetével kapcsolatban megjegyzi, hogy a lámpák sokat tudnak
segíteni a forgalom csitításában, kell egy kis kifutási idő.
Sneider képviselő úrnak elmondja, hogy az Egri Forradalmi Bizottság nevében Sziki Károly
március 21-én bejelentést tett harmadjára. Előtte február 29-én és 2007. november 30-án tett
ilyen bejelentést. A vezető társaival konzultálva úgy találták, hogy ezek a rendezvények egyre
agresszívabbá váltak. Úgy értékelte, hogy a Megyeháza előtt szervezett demonstráció
veszélyezteti a népképviseleti szerv működését. Ő tiltotta, nem más. Csak a vezető társai
véleményét kérte ki, nem kapott senki mástól utasítást. Tiltó határozatot hozott, előzetes
egyeztetés után. Sziki Károly úrral előtte a kollégái jegyzőkönyvet vettek fel. Az egyeztetés
során is felmerült, hogy tiltás esetén két másik helyszint ajánl fel. Idéz a határozatból: „a
rendőrség az egyezető tárgyaláson jegyzőkönyvben rögzítettek alapján felajánlotta az Egri
Forradalmi Emlékbizottság nevében eljáró Sziki Károlynak, hogy más helyen a rendezvényt
megtarthatja, az általa megjelölt helyszíntől mindössze 100 méteres távolságban lévő Kossuth
Lajos út-Eger patak híd és Dózsa György tér közötti szakaszát, illetve az Egészségház úton az
EVAT parkoló előtti zöldterület, melyet elutasított”
A határozat kézbesítve lett, halasztó hatálya nem volt. Felülvizsgálati kérelmet nem adtak be
ellene. Ő nem ment szembe az egri lakosokkal, politikamentes döntést hozott. Nem kíván
lemondani.
Rendőri biztosítás lett elrendelve és a felvételek készítésével ezt dokumentálták. Panasz nem
érkezett ezzel kapcsolatban
Sneider Tamás
Nem tudja elfogadni ezt a választ és ügyrendi kérdésként javasolja, hogy szavazzon ennek
elfogadásáról maga a Közgyűlés is.
Dr. Estefán Géza
Erre vonatkozólag az Alapokmány nem rendelkezik
Habis László
Akkor csak szimpátiaszavazásról lehet szó, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a többség
nem szavazott, 9-en nemmel, 2-en tartózkodtak.
Csákvári Antal
Tolmácsolja az Egri Végvár Polgári Körök meghívását, akik 2008. április 12-én a Forrás
Gyermek Szabadidőközpontban Vass Albert gyermek- és prózamondó versenyt rendez
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Bányász Róbert
A 2008. március 20-i sajtótájékoztatója anyagát ismerteti a Közgyűléssel. Megrendült a
bizalma néhány frakció társával szemben, szeretné, ha ez a bizalom helyreállna, de addig
önállóan kíván politizálni. Megtartja a baloldali nézeteit.
Habis László
Tájékoztatja a Közgyűlés, hogy az 5-ös számú napirendet az előterjesztő visszavonta.
Bejelenti hogy sürgősségi indítványt nyújtott be Szeleczki János alpolgármester úr:
1./

Javaslat a „Szakmai programok megvalósítása 2008.I. félév” civil szervezetek
támogatására

valamint Homa János tanácsnok úr:
2./

Javaslat közgyűjtemények fejlesztését célzó szakmai pályázat benyújtására

Kéri, hogy szavazzanak a sürgősségi indítványok napirendi pontként való tárgyalásáról
Megállapítja, hogy 21 igen és 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés a sürgősségi indítványokat
elfogadta .
Bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12. § (4) bekezdése
alapján a 27-es; 28-as és 29-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják.
Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok egészére vonatkozóan. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 23 igen szavazattal a napirendeket elfogadta.
Tájékoztatja az ülésen résztvevő kedves vendégeket, hogy az SZMSZ 28. §-a lehetőséget ad
arra, hogy az ülésen megjelent állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően
felszólalási jeggyel közérdekű és egyéni felvetéseket intézhetnek a Közgyűléshez és annak
bizottságaihoz.
Egy-egy felszólalás két ügyre terjedhet ki és maximum 5 percet vehet igénybe. Felszólalási
jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Korsósné Turai Gertrúdtól lehet kérni, és rajta keresztül
kéri hozzá eljuttatni.
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Személyi ügy:
1. Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ igazgatói állásának
elbírálásáról
Előterjesztő: Homa János
tanácsnok
Homa János
Elmondja, hogy a múlt évben az Egri Kulturális és Művészeti Központ néven új intézmény
született Egerben. Az elmúlt évben az intézmény megbízott igazgatója Mészárosné Pusztai
Éva volt. A város pályázatot írt ki, 2008. február 11-ig 5 pályázat érkezett. A pályázatokat
külső szakértők véleményezték és segítettek ezáltal a szakmai szempontú bírálásban. A
beérkezett pályázatok közül Somodyné Jámbor Ildikó és Ponyi László pályázatát tartották a
legjobbnak, Pataky Zsuzsanna pályázata pedig nem felelt meg a pályázati kiírásban
foglaltaknak. A Kulturális Bizottság befogadta főjegyző úr javaslatára a pályázatot. 2 pályázó
visszavonta a pályázatát, így három pályázó maradt.
Az előterjesztésben szerepel az is, hogy Mészárosné Pusztai Évának javasolják a címzetes
igazgatói cím adományozását, ezzel a címmel egy pótlékra lenne jogosult. Kéri, hogy a
határozati javaslat 3. pontja egészüljön ki:
2008. április 1-től Mészárosné Pusztai Éva Címzetes igazgató a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján pótlékra jogosult, melynek mértéke a Kjt. szerinti
pótlékalap 50 %-a.
A pótlék fedezete az EKMK 2008. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
2009. január 1-től a pótlék fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
Pál György
Kéri, hogy a szavazás módját tisztázzák.
Dr. Nagy Imre
Elmondja, hogy 1984. óta ismeri Mészárosné Pusztai Évát, aki kiváló munkát végzett az
elmúlt évtizedek alatt. A szakmai munka mellett a gyermekek szeretete is fontos. Jó
vezetőnek tartja és megköszöni mindenki nevében a munkáját és megköszöni az eddig végzett
tevékenységét.
Csákvári Antal
Emlékezteti arra, hogy pont a szocialista frakció volt ellene annak, hogy Mészárosné Pusztai
Évát jelöljék az új kulturális központ igazgatójának. Nem érti ezt a farizeus magatartást. Ő is
nagyra értékeli Mészárosné Pusztai Éva munkáját
Dr. Nagy Imre
Jelzi, hogy nyugodtan meg lehet nézni az akkori szavazás eredményét, hogy a szocialista
frakció hogyan döntött. Szerinte ő bármit mondd, Demeter úrék rögtön „rászállnak”
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Csákvári Antal
Szerinte Dr. Nagy Imrének üldözési mániája van, nem lehet őt kézi vezérléssel irányítani,
neki önálló gondolatai vannak.
Vizi Gyula
Kéri, tárgyalják az 1-es számú napirendet.
Habis László
Meg kellett hallgatni a képviselői hozzászólásokat.
Dr. Horuczi Csaba
Elnézést kér a többiek nevében és megköszöni azokat a közös éveket, amelyeket munkával
töltöttek.
Habis László
Elmondja, hogy bármely képviselő kérésére titkos szavazást tarthatnak, ezért indítványozza a
titkos szavazást. Kéri, hogy szavazzanak egyszerű többséggel a gépi titkos szavazásról.
Ismerteti az Alapokmány 23. § (3) bekezdését. Kéri, hogy az 1. számú határozati javaslatnál
névsor szerint szavazzanak.
Császár Zoltán
Kéri, hogy urnás szavazás legyen.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy, szavazás módja urnás legyen. Megállapítja,
hogy 20 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett titkos szavazás következik, szavazólappal és
urnával.
Szavazás.
Elmondja, hogy 26 tagú a Közgyűlés, mégis, 27 igen szavazat érkezett. A Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnökével konzultálva kéri, szavazzanak a megismételt szavazásról. Az a javaslat,
hogy egy szavazólap készüljön 3 névvel és mindenki csak egy jelöltre szavazhat igennel. Aki
nem jelöl, az nem vesz részt a szavazásban, aki egynél több jelöltre szavaz, annak szavazata
érvénytelen.
Pál György
A szavazás nem arról szól, hogy kit tartanak alkalmasnak, hanem arról, hogy kit bíz meg a
Közgyűlés az igazgatói teendőkkel.
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Habis László
Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a szavazást megismételjék. Megállapítja, hogy 22 igen, 1
nem és 1 tartózkodás mellett újra szavaz a Közgyűlés.
Szavazás.
Dr. Horuczi Csaba
Mint a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, ismerteti a szavazás eredményét. 25 érvényes
szavazatból Pataki Zsuzsanna 11 igen szavazatot kapott, Punyi László 14 igen szavazatot,
Somodyné Jámbor Ildikóra érvényes szavazat nem érkezett. Megállapítja, hogy 14 igen
szavazattal Punyi László lett az új igazgató
Habis László
Gratulál Ponyi Lászlú úrnak, és jó munkát kíván.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 23 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 3. számú határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 26 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

114/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Kulturális és Művészeti Központ vezetésével 5
évre Ponyi Lászlót bízza meg 2008. április 1. – 2013. március 30-ig terjedő időszakra.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Határidő: 2008. április 1.

115/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 1-től „Címzetes igazgató” címet
adományoz Mészárosné Pusztai Évának, az EKMK megbízott igazgatójának.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Határidő: 2008. április 1.
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116/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
2008. április 1-től Mészárosné Pusztai Éva Címzetes igazgató a 150/1992.(XI. 20.) sz. Korm.
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján pótlékra jogosult, melynek mértéke a Kjt. szerinti
pótlékalap 50%-a.
A pótlék fedezete az EKMK 2008. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
2009. január 1-től a pótlék fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Határidő: 2008. április 1.

Rendelet-tervezetek:

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet- tervezete a távhővel ellátott
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének támogatására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Estefán Géza
Az ÖTM által meghirdetett pályázati rendszer kiegészült egy un. ÖKO programmal ebben az
évben, mely a lakások hőfogyasztásának mérésére alkalmas eszközök beszerzésére irányul.
Jelenleg 2371 lakásban van lehetőség ennek a kialakítására. A pályázatot a társasházak és
lakásszövetkezetek nyújthatják be, az önkormányzat 15 %-os egyszeri vissza nem térítendő
támogatást nyújt ehhez, a saját erőnek pedig legalább 50 %-nak kell lenni. Nem pályázhat az a
közösség, amelynek a közművek felé lejárt tartozása van. Utólagos finanszírozásról van szó.
A pályázónak közbeszerzést kell lefolytatni, a műszaki ellenőrt és a szakértőt is neki kell
megbízni. A benyújtási határidő 2008. augusztus 1. Ebben az évben 8 millió forintot ad az
önkormányzat, de a program befejezéséig közel 40 millió forintos támogatásra számíthatnak.
Pál György
A mai napig a panelprogramban 4600 lakás került felújításra, mely jelentős része az egri
lakosságnak. A rendelet nem a klasszikus panel programról szól és reméli, hogy nem a panel
program kárára fog megvalósulni. A hőszigetelési technológiával ugyanis 5000 GJoule
hőmegtakarítást lehetett elérni, ami átlagban 10-15 %-os hőmegtakarítást jelent.
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Jánosi Zoltán
Az elmúlt időszakban több ezer egri lakás új szigetelést kapott és új, korszerű nyílászárók
kerültek beszerelésre, különösen érinti a választókörzetét. Az ingatlanok értéke is növekedett
ezáltal. Az ott lakók közérzete is javult. Külsőleg is más képet mutatnak ezek az épületek.
A mostani programnál többet is tehet az önkormányzat. A panel programban 2008-as évben
egy társasházra másfél millió forint fordítható, melyből az állam 500 ezer forintot vállal át. Az
ÖKO programnál ez a tizede. Módosító indítványa az, hogy módosítsák a 44/2001 számú
rendeletet és biztosítsák a pályázathoz szükséges forrásokat. Ebben a rendeletben vannak
rögzítve a támogatás feltételei, kéri, hogy a Közgyűlés ezzel az áprilisi ülésen foglalkozzon,
Jegyző úr készítse el a rendelet módosítását. Sokan ebben az évben tervezték a pályázat
benyújtását, módosítás nélkül azonban erre nincsen lehetőség.
Habis László
Egyeztettek az EVAT Zrt. illetékeseivel és most sokkal fontosabbnak tartják a közel 2300
lakás fűtéskorszerűsítését, ahol nem szabályozható a fűtés vagy az egycsöves rendszer
működik. Fontos szempont az, hogy milyen a megtakarítás hatékonysága, így lett ez a feladat
prioritásként kezelve Az idén kb. a problémának egynegyede oldható meg a társasházak
kezdeményezése nyomán. Jánosi tanácsnok úr javaslatával foglalkoznak, mert felmérik a
társasházak „készenléti” állapotát. Az önkormányzat közel félmilliárdos eladósodása is abból
származott, hogy az önerőt hitelből finanszírozta. Alaposan át kell gondolni azt, hogy milyen
mértékben és milyen technikával vehet részt a város egyéb programokban, de helyzetfelmérés
nélkül ez nem megy.
Pál György
Nem ért egyet azzal, hogy Habis László polgármester fél a hitel felvételétől, hiszen a
választási kampányában erre ígéretet tett.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta a határozatot.

117/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város a lakásértékesítésből származó bevétel 2000. évi pénzmaradványa
terhére 9.000 eFt összeget biztosít, a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerzésének támogatására
2008. évben benyújtandó pályázatok önkormányzati támogatásához.
Felelős:

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2008. 03. 31.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
11/2008. (III. 28.) számú rendelete
A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelésének támogatására

1. §.
(1)

E rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő távhővel
ellátott lakóépületekre.

(2)

A rendelet személyi hatálya a felújítással érintett ingatlan tulajdonosaira, bérlőire, kezelőire,
használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki.
Általános rendelkezés
2. §.

A pályázat:
(1)

Az Önkormányzat az éves költségvetési rendelet elfogadását követően nyilvános pályázatot
hirdet.

(2) A pályázat elbírálása után az Önkormányzat által támogatott lakóépületekre az Önkormányzat a
pályázatot az önkormányzati dokumentumokkal kiegészítve megküldi a pályázó társasházak
illetve lakásszövetkezetek részére.
(3) Az állami pályázati támogatás folyósítására az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter
támogató döntése és a támogatási szerződés megkötése alapján kerülhet sor.
(4) A 2008. évi, a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és
mérésére alkalmas eszközök beszerelésére vonatkozó pályázati felhívás a rendelet I. számú
Függelékét képezi.
Pályázati feltételek
3. §.
(1)

Pályázatot nyújthatnak be a lakásszövetkezetek és a társasházi közösségek.

(2)

A pályázó szükséges saját erejeként figyelembe vehető: saját pénzeszköz, a projekt
finanszírozására felvenni tervezett vagy felvett bankhitel, ESCO típusú vállalkozói szerződés
által biztosított fedezet. A pályázónak határozatot kell hozni arról, hogy nyertes pályázat esetén
a készpénzben általa vállalt saját erőt elkülönített számlán helyezi el és a pályázat szerinti
munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítja.

(3)

A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.

(4)

A lakóépületben elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére
önkormányzati támogatás nem igényelhető.

12
4. §.
Támogatás csak az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter LFP-2008-LA-9 kódszámú
pályázatában közölt felújítási munkákra nyújtható.
Támogatási feltételek
5. §.
Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítását, korszerűsítését az Önkormányzati
és Területfejlesztési Miniszter is támogassa.
(1)

Az önkormányzati támogatás egyszer adható, egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás.

(2)

A pályázó saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület
felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint pénzintézeti hitelígérvény. A
saját erő nem lehet kevesebb, mint a bruttó kivitelezési költség 50 %-a.

(3)

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási megállapodást köt.
Megkötésének feltétele, hogy a pályázó saját forrásainak meglétét a számláját vezető
pénzintézet hitelt érdemlően igazolja.

(4)

Nem nyújtható támogatás olyan lakásszövetkezeteknek és társasházi közösségeknek,
amelyeknek a közmű-üzemeltetőkkel szemben lejárt tartozása van.

(5)

A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja –
kapcsolódó költségként - a támogatott program lebonyolítási költségeit, a pályázat tervezési
költségeit,
az
engedélyezéssel
és
szakhatósági
hozzájárulásokkal,
valamint
szakvéleményekkel kapcsolatos költségeket, illetékeket, a közbeszerzési eljárás költségeit;
továbbá a műszaki ellenőrzés költségeit, a támogatással érintett kivitelezési munkák
költségeit, beleértve a járulékos munkák költségeit valamint a felsorolt költségek általános
forgalmi adóját. A kapcsolódó költségek együttes összege nem haladhatja meg a támogatott
bruttó kivitelezési költség 5 %-át. A pályázatban költségként a pályázat benyújtását
megelőzően 2 éven belüli, a pályázati célt bizonyíthatóan szolgáló, a pályázó által befogadott
és igazoltan kiegyenlített tervezési, szakértői költségek számolhatók el.
A támogatás formája, mértéke és folyósítása
6. §.

(1)

Az önkormányzati támogatás vissza nem térítendő, melynek összege legfeljebb a pályázott
bekerülési költség 15%-a lehet.

(2)

A támogatás folyósítása utólagosan, a pályázóval megkötött támogatási megállapodás
szerint, a pályázónak benyújtott, műszaki ellenőr által kollaudált kivitelezői számla alapján
történik.

(3)

Ha a pályázatban megjelölt összegtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak
megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az állami és/vagy az önkormányzati
támogatás összegét.

A támogatás folyósítására az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter és a pályázó által
megkötött támogatási szerződést követő 2 éven belül kerülhet sor.
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Támogatható felújítások, korszerűsítések
7. §.
1. A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és
mérésére alkalmas eszközök beszerelése.
2. Az ÖKO- Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás:
- A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus
szelepek) beszerelése
- A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti
költségmegosztására
alkalmas
mérőeszközök
(hőmennyiségmérők
és/vagy
költségmegosztók) beszerelése
- Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
b) A mérhetővé vagy szabályozhatóvá tétel érdekében az egycsöves átfolyós rendszerű
fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az
egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.
Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti
korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában
és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás
műszaki feltételei biztosítottá válnak.
Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye
8. §.
A pályázathoz mellékelni kell a következő dokumentumokat:
Formanyomtatványok:
1. I. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet)
2. Adatlap az épület fűtési rendszeréről és a tervezett felújításokról (2. számú melléklet)
3. Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet)
4. A lakóközösség határozata a 4. sz. melléklet szerinti kötelező tartalommal (A
lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról és a fűtési költségmegosztás
módjáról szóló közgyűlési határozat-kivonat.)
5. A pályázat tartalomjegyzéke (7. számú melléklet)
Műszaki dokumentumok:
6. A területileg illetékes távhőszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció,
mely tartalmazza:
a) a pályázat szerinti felújítás műszaki leírását, mely tartalmazza egyrészt az
elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, másrészt rögzíti azok
volumenét és a felhasználni tervezett főbb berendezések, eszközök, típusát,
továbbá a termosztatikus szabályozó szelepek kiválasztásának előszabályozásértékeit és a beszabályozás módjának dokumentációját,
b) a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés részletes költségvetését, vagy részletes
kivitelezői árajánlatát, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz. A
részletes költségvetésnek, vagy árajánlatnak tartalmaznia kell a felhasználni
tervezett anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárát, valamint az
azok beépítéséhez kapcsolódó munkadíjat.
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Mellékletek:
7. A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi (az önkormányzathoz beadott
pályázat benyújtásának időpontjában, melyet igazolni szükséges) tulajdoni törzslapja.
8. Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat.
9. Tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a
hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét.
10. A pályázó kedvezményezett és más szervezetek együttműködése esetén az
együttműködés tartalmát szabályozó megállapodás, vagy szerződés, amennyiben a
pályázó önerejét részben vagy egészben az együttműködő cég biztosítja (pl. ESCO).
1.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
a) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.
b) A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a
pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok
csatolásával kell benyújtani.
c) A formanyomtatványok sem tartalmában, sem alakjában nem változtathatóak, kivéve, ha
egy adott helyen erre külön lehetőség van megjelölve. Változtatás esetén a pályázat –
feldolgozására nincs lehetőség – elutasításra kerül.
d) A fűtési energia fogyasztásához igazodó díjfizetéséhez szükséges átalakítás állami
támogatásának feltétele, hogy a lakóközösség a fűtési költségek elosztásának módjáról,
mikéntjéről megállapodjon, és az erről szóló határozatot a 4. számú mellékletben jelezze.
A különböző fekvésű és elhelyezkedésű lakások hőveszteség-különbségeiből adódó
aránytalanság mérséklése érdekében korrekciós tényezőt lehet alkalmazni a
távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.
15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 19.3. pontja szerint.
Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát a pályázó
képviseletére felhatalmazott személy és/vagy a szakértő-kapcsolattartó lássa el
aláírásával az oldal alján!
A pályázatok felülvizsgálata és elbírálása
9. §.

(1) A pályázatok felülvizsgálatát a Hivatal szakirodái végzik. Hiányosan benyújtott pályázat esetében
egy alkalommal, 8 napon belüli teljesítési határidővel, hiánypótlási lehetőséget biztosít a Hivatal.
(2) A pályázati felhívásnak maradéktalanul eleget tevő pályázatok elbírálásáról a Közgyűlés dönt.
Az elbírálás szempontrendszere:
a) Előnyt élvez az a pályázó, amely magasabb saját erőt tud biztosítani, ezáltal kevesebb
önkormányzati és állami támogatást vesz igénybe.
b) Előnyt élvez az a pályázó, amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület felújítását célozza.
c) Előnyt élvez az a pályázó, amely közel azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb
fajlagos költséggel végzi a felújítási munkákat.
A felújítási munkák lebonyolítása
10. §.
(1) A felújítási munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési felhívást a pályázó köteles meghirdetni,
figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003 évi CXXIX. törvény rendelkezéseire.
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(2)A felújítás szakszerű elvégzése érdekében a pályázó köteles gondoskodni a munkák műszaki
ellenőrzéséről. Ennek költségei a beruházási költségek részét képezhetik. A műszaki ellenőr
kiválasztásáról a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján a pályázó gondoskodik.
(3) A pályázó a támogatott program lebonyolításáért felelős felsőfokú épületgépész vagy
energiagazdálkodási végzettséggel rendelkező szakértőt köteles kijelölni, aki a beruházást saját
hatáskörben folyamatosan ellenőrzi (így különösen a tervezést, előkészítést, lebonyolítást, a
megvalósulás műszaki és minőségi követelményeinek betartását illetve az egyéb hatósági engedélyek
beszerzését), és ellátja a támogatással kapcsolatos ügyintézést, kapcsolatot tart – a minisztérium
részéről a pályázatkezelés operatív feladatellátásával megbízott – Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Kht.-val.
11. §.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Habis László s.k.
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Estefán Géza s.k.
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

I. sz. Függelék

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Kormány rendelet alapján az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Úr
felhívására pályázatot hirdet a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztás szabályozására és mérésére
alkalmas eszközök beszerelésének támogatására.
a) Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhővel
ellátott épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú, távhővel ellátott bérházaik
lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére.
b) Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti
korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában
és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás
műszaki feltételei biztosítottá válnak.
c) Támogatás igényelhető a távhővel ellátott lakóépületek hőfogyasztás szabályozására és
mérésére alkalmas eszközök beszerelési munkáira:
 A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus
szelepek) beszerelése
 A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti
költségmegosztására
alkalmas
mérőeszközök
(hőmennyiségmérők
és/vagy
költségmegosztók) beszerelése
 Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
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1) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
2) A mérhetővé vagy szabályozhatóvá tétel érdekében az egycsöves átfolyós rendszerű
fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az
egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.
d) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás: vissza nem térítendő támogatás, amely a
támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költségek legfeljebb 15%-a. A támogatás
részletes feltételeit ………………………… sz. önkormányzati rendelet tartalmazza.
e) Állami támogatás: vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 35%-a, de lakásonként legfeljebb
54.000.-Ft. A támogatás részletes feltételeit az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter
által megjelentetett LFP-2008-LA-9. kódszámú pályázati útmutató tartalmazza.
f) A lakástulajdonosoktól megkövetelt saját erő: minimum a bekerülési költség 50%-a.
Lakástulajdonosok saját erejeként csak készpénz vehető figyelembe, amelyek forrása lehet az
épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel. Nem
lakáscélú helységek után nem igényelhető támogatás.
g) A lakóközösség az épület állapotáról, a tervezett energiatakarékos felújításáról és lakóépületek
környezetének korszerűsítéséről adatlapot tölt ki. Az adatlap a LFP-2008-LA-9 pályázati
felhívás 2. sz. melléklete szerinti formában teljes körűen kitöltve kerül benyújtásra az
Önkormányzathoz.
h) A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázat magyar nyelven, kizárólag a
pályázati formanyomtatványokon nyújtható be. A pályázati formanyomtatványok és pályázati
útmutató letölthető az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Internetes
honlapjáról (www.otm.gov.hu). A pályázatot 1 eredeti példányban zárt borítékban ajánlott
küldeményként, „Lakáspályázat” jeligével kell a következő címre beküldeni:
Polgármesteri Hivatal Főmérnöki Iroda
3300 Eger, Dobó tér 2. sz.
A pályázat benyújtásának határideje:
folyamatos, véghatáridő 2008. augusztus hó 1 napja
A Közgyűlés azokat a pályázatokat tudja érdemben elbírálni, amelyek a Közgyűlés napját
megelőző 30 napnál korábban hiánymentesen benyújtásra kerültek.
i)

A pályázathoz mellékelni kell a következő dokumentumokat:
Formanyomtatványok:
11. I. Összefoglaló adatlap (1. számú melléklet)
12. Adatlap az épület fűtési rendszeréről és a tervezett felújításokról (2. számú melléklet)
13. Adatlap a támogatási döntésről (3. számú melléklet)
14. A lakóközösség határozata a 4. sz. melléklet szerinti kötelező tartalommal (A
lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról és a fűtési költségmegosztás
módjáról szóló közgyűlési határozat-kivonat.)
15. A pályázat tartalomjegyzéke (7. számú melléklet)
Műszaki dokumentumok:
16. A területileg illetékes távhőszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció,
mely tartalmazza:
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c) a pályázat szerinti felújítás műszaki leírását, mely tartalmazza egyrészt az
elvégezni tervezett munkálatok pontos megnevezését, másrészt rögzíti azok
volumenét és a felhasználni tervezett főbb berendezések, eszközök, típusát,
továbbá a termosztatikus szabályozó szelepek kiválasztásának előszabályozásértékeit és a beszabályozás módjának dokumentációját,
d) a pályázat szerinti felújítás, korszerűsítés részletes költségvetését, vagy részletes
kivitelezői árajánlatát, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz. A
részletes költségvetésnek, vagy árajánlatnak tartalmaznia kell a felhasználni
tervezett anyagok tételes megnevezését, mennyiségét és egységárát, valamint az
azok beépítéséhez kapcsolódó munkadíjat.
Mellékletek:
17. A pályázattal érintett épület 30 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapja.
18. Az illetékes földhivatal által kiadott térképmásolat.
19. Tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén a hitelintézet szándéknyilatkozata a
hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét.
20. A pályázó kedvezményezett és más szervezetek együttműködése esetén az
együttműködés tartalmát szabályozó megállapodás, vagy szerződés, amennyiben a
pályázó önerejét részben vagy egészben az együttműködő cég biztosítja (pl. ESCO).
Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá
a lakbér támogatás rendjéről szóló 58/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Estefán Géza
A rendelet-módosítás arról szól, hogy az önkormányzati bérlakások lakbérének megemelésére
vonatkozó szabályok, illetve az ezzel összefüggésben a szociális lakbérrel vonatkozó
szabályok nem vonatkozhatnak arra a lakásra, amit a Pozsonyi úton költségelvű lakásként
építettek, hiszen azt vállalták a támogatási szerződésben, hogy 20 évig a bevételt és a kiadást
egyensúlyban tartják. Ezért meg kell fogalmazni, hogy ezek a lakások kivételt képeznek a
szociális lakbér számítás alól.
Jánosi Zoltán
Kérése, hogy a Képviselőtestület kapjon kimutatást arról, hogy Eger városnak a közel 1000
társasházi lakása hol található, milyen elv alapján vannak bérbe adva?

18

Habis László
Viszonylag új szisztémáról van szó, most folyik a bevezetése, a bevezetés első eredményei
után egy ilyen anyag el fog készülni.
Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a rendelettervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a
rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
12/2008. (III. 28.) számú rendelete
az 58/2007.(XI.30.) számú, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjáról
és a különszolgáltatások díjáról, továbbá a lakbér támogatás rendjéről szóló rendelet
kiegészítésére
1 §.
A Rendelet 22. §. –a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) E rendelet 10 – 16 §-ai nem vonatkoznak az Eger, Pozsonyi utca 16/A, 16/B és 41. szám
alatt lévő lakásokra.
2 §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. április hónaptól kell
alkalmazni.
Habis László s.k.
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Estefán Géza s.k.
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzati
tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló 42/2004. (XII.17.)
számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Pál György
tanácsnok
Pál György
Az elmúlt Közgyűlésen felvezette egy másik napirend kapcsán a Testületnek, hogy elindult
egyfajta gondolkozás arról, hogy a garzonházba bekerülés feltételén változtatni kell. Ezt az
indokolta, hogy a megüresedett lakások száma bőven meghaladja az igénylők számát. Az
előterjesztés arról szól, hogy a pályázók köre kibővül. A Szociális Bizottság döntése alapján
ezentúl az egyedülállók is pályázhatnak.
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Az első tapasztalatok után szeptember környékén erről tájékoztató készül, hogy jó volt-e az
irány. A bejutás lehetőségét szeretnék enyhíteni, de nem szeretnék, hogy szociális bérlakássá
alakulna át a garzonház.
Habis László
Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak minősített többséggel a rendelettervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen 1 tartózkodás mellett
rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
13/2008 (III. 28) számú rendelete
az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások bérbeadásának szabályairól szóló,
többször módosított 42/2004. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet kiegészítésére
1. §.
A Rendelet 13.§. (3) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki:
- 35 év alatti egyedülállók.
2. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Habis László s.k.
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Estefán Géza s.k.
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Nagylapos volt
Kemping terület szabályozási tervének módosítására, valamint előterjesztés a
szabályozási terv módosítása kapcsán az 1/2004.(I.30.) számú önkormányzati
rendelet alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok

A napirendet az előterjesztő visszavonta.
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6. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Felnémet –
Nagylapos Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására az
Eger, Pásztorvölgy u. 567 hrsz-ú ingatlanra és környezetére vonatkozóan
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok
Jánosi Zoltán
Problémára hívja fel a figyelmet. A Nagylapos területén és Felnémet – Eger között igen
jelentős beruházás valósult meg. Ennek során több telektulajdonos telke érintett, amennyiben
tovább szeretnék folytatni a beruházást, gondol itt most az útra, amely a területet érinti.
Jelenlegi szabályozás szerinti legalább 1500 m2-esnek kell lennie egy teleknek, amelyre
lakóingatlan szeretne építeni a telek tulajdonosa. Van olyan telektulajdonos, akinek 3-4-5
emberrel kellene összefognia ahhoz, hogy az 1500 m2 létrejöjjön, és be tudjon szállni a
közművesítésbe. A hivatal elkezdett azon dolgozni, hogy ezeket a telkeket felméri, részükre a
közműfejlesztési hozzáárulás összegéről tájékoztatást nyújt, illetve az Ő telkét mennyire érinti
az út megépítése, és mennyit kellene a telkéből kisajátítani. Felhívja erre a problémára a
figyelmet. Az önkormányzatnak érdemes lenne azon elgondolkodnia, hogy tárgyalásokat
kezdjen, és az önkormányzatnak ezeket a telkeket fel kellene vásárolnia. A költségvetésre ez
kihatással lenne, de hosszú távon ez jó befektetés.
Vizi Gyula
Azt szeretné megtudni, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen tárgyalt és elfogadott módosítási
javaslat miért nem részre az előterjesztésnek? A módosító javaslat az volt, hogy bizonyos
területen belül az építmény magasság más lesz, mint ami ezen a tervlapon szerepel.
Habis László
Jánosi Tanácsnok úrnak mondja, hogy ez az ügy kb. két hónappal ezelőtt testület előtt volt,
hoztak egy határozatot. A határozat végrehajtásán el kell kezdeni dolgozni. Akkor jelezték,
hogy igen nagy összegű útberuházásról van szó, amely alapvetően úgy valósulhat meg, hogy
a tulajdonosok összefognak annak érdekében, hogy felértékelődjön saját területük. Ha ez a
módszer nem vezet eredményre, akkor a feladatot újra kell gondolni, és meg kell nézni, hogy
más városfejlesztésit ügyekben összefüggésben prioritást élvez-e vagy sem.
Ficzere György
Vizi Képviselő úr kérdésére válaszolja, hogy a bizottsági ülésen két téma is szerepelt. Ez nem
az az előterjesztés, amit Képviselő úr kérdésként feltett.
Vizi Gyula
A válasszal nem ért egyet. A két forduló között beérkezett lakossági kérésről volt szó, amit a
bizottság tárgyalás során támogatott. Nem látja annak az okát, hogy a két forduló közötti
időszakban a bizottság által támogatott lakossági kérést, kezdeményezést miért nem foglalják
belel a II. forduló folyamatába.
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Cséfalvay Gyula főépítész
Sajnos a szabályozási terv készítésének szigorú folyamata ezt nem teszi lehetővé. Amikor
elindul egy szabályozási terv módosítás, akkor annak meg kell határozni a célját, meg kell
határozni, hogy milyen területre fog kiterjedni. Ez a szabályozási terv a korábbi FelnémetNagylapos tervnek egy olyan módosítása, ami némileg a város adóssága volt, és ígéretet tettek
arra, hogy az ott felmerült helyzetet megoldják. A módosítás nem arra tömbre vonatkozik,
amire meghirdették a szabályozási terv módosítást.
Vizi Gyula
Nem érti azt ami itt lehangzott. A szabályozási terv készítés két fordulója között nem egyszer
több hónap is eltelt, azért, hogy a közben beérkezett véleményeket megfelelő módon be tudják
építeni a rendeletbe.
Császár Zoltán
A tárgyhoz mindenki hozzászól, de végén azt nem tudja, hogy miről beszélnek. Kéri Ficzere
Tanácsnok urat, hogy magyarázza meg az előterjesztésben leírtakat.
Ficzere György
Területileg igen szorosan csatlakozó, de mégis különálló ügyről van szó. A folyamat elindult,
amely a nyugvó pontja felé tart, egy II. fordulós döntés előtt állnak, valamint egy rácsatlakozó
kezdeményezésről, amit együtt kezelni két nap alatt nem lehet.
Vizi Gyula
Tanácsnok úrnak mondja, hogy elég közeli szomszédságban áll a két terület. A többször
emlegetett lakossági kezdeményezés ezan a tervlapon az Lke 17 jelzésű területen belül
található. Ez a néhány ember mást szeretne. Ha most döntést hoznak a kezdeményezésüket
támogató bizottsági döntés figyelmen kívül hagyásával, akkor az Lke 17-es területen belül
lévőket arra kényszerítik, hogy megint szerepet vállaljanak a történetbe.
Habis László
Főépítész urat kérdezi, hogy valóban duplikálódnak a kötelezettségek, mert erről nem
értesült?
Cséfalvay Gyula főépítész
A kezdeményezőkkel háromoldalú szerződést kell kötni a szabályozási terv erre a tömbre
vonatkozó módosítására. A probléma az, hogy amikor a szabályozási terv módosítását az
előző ügyben meghirdették, akkor pontosan körül írták annak a hatályát, melyik tömbre
vonatkozik, és mi a szabályozási terv módosításának célja.
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Habis László
Ez a két ügy ebben a szituációban nem volt összekapcsolható. Kéri, hogy szavazzanak
minősített szavazattöbbséggel. Megállapítja, hogy 16 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
14/2008. (III. 28) sz. rendelete
Nagylapos térsége – Felnémet területek szabályozási tervéről és
helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról
szóló 5/2005. (I. 21.) sz. rendelet módosításáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eger, Pásztorvölgy u. 567 hrsz-ú ingatlan és
környezetében lévő telkek újraosztása vonatkozásában a Nagylapos térsége – Felnémet
területek szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló
5/2005. (I. 21.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A R. 2.§-ban mellékletként megjelölt Szabályozási Terv úgy módosul, hogy a Szabályozási
Terv az Eger, Pásztorvölgy u. 567 hrsz-ú ingatlant és környezetében lévő telkeket érintett
része helyére az 01. sz-ú módosított szabályozási tervlap kerül azzal, hogy a Szabályozási
Terv 01. sz-ú módosított szabályozási tervlappal nem érintett része változatlan marad.
2. §.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Habis László s.k.
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Estefán Géza s.k.
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Habis László
Az ülés levezetését átadja Szeleczki János alpolgármester úrnak.
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Előterjesztések:

7. Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. ügyvezető igazgatója megbízatásának
meghosszabbításáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Habis László
Vannak még folyamatban lévő pályázatok, melyeknek az elszámolása a félév közepéig
elhúzódik, és az áfa törvények változása, és egyéb szempontok okán szeretnék elkerülni, hogy
a változtatás kapcsán több 10 millió forintos áfa fizetési kötelezettség terhelje az
önkormányzatot, ezért született az a javaslat, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok irányítási rendszerével kapcsolatos döntési folyamatban szeretnének egy külön
javaslatot tenni arra nézve, hogy a Művészetek Háza Eger Kht. Jövője hogyan alakuljon a
későbbiekben. Most viszont szükséges cégjogi szempontból az ügyvezető teendőinek
ellátására vonatkozó döntés hozatal.
Szeleczki János
Hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen
szavazattal a határozatot elfogadta.

118/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Művészetek Háza Eger Kht. ügyvezetői teendőinek
ellátásával megbízza Simon Béláné (sz. Kovács Judit an.: Göböly Erzsébet) Eger Ceglédi út
10/A sz. alatti lakost bruttó 60.000 Ft/hó díjazással, 2008. december 31. napjáig terjedő
időszakra.

Szeleczki János
5 perc szünetet rendel el.

Határidő:

2008.12.31

Felelős:

Habis László polgármester
Simon Béláné ügyvezető igazgató
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8. Előterjesztés a Városi Televízió Eger Kht. és az Egri Média Centrum Alapítvány
2008. évi támogatásáról
Habis László, polgármester
Nagy István
Pénzügyi Bizottsági ülés állásfoglalását ismerteti. Módosító indítvány fogalmazódott meg,
miszerint az anyagban szerepel, hogy 50 millió forint egyhavi része 4.160 eFt. A
továbbiakban is folyósítsák ezt az összeget a VTV részére, és amikor az Egri Média Centrum
elkezdi működését, onnan kapná meg ezt a forrást.
Dr. Nagy Imre
Kérdezi, hogy valós-e az az információ, hogy a VTV a szokásos éves ORTT pályázaton nem
indul, illetve a város vezetés letiltották, hogy az ORTT-hez pályázatot nyújtsanak be közel 10
millió forintos nagyságrendben. Ha igen, ennek mi volt az oka?
Habis László
A Pénzügyi Bizottsági ülés módosító javaslatát nem tudja elfogadni, mert hoztak egy döntést,
hogy a feladatra 50 millió forintit fordítanak, nem növelik az ezzel kapcsolatos kiadásokat, és
tételesen számításokon alapul ez a módosítási javaslat, hogy melyek azok a funkciók, és
tevékenységek, amelyeket a közhasznú megállapodás alapján a TV útján látnak el. Ha ez az
átcsoportosítás megtörténne, akkor a Média Centrumra vonatkozó szakmai feladat ellátás
finanszírozása nem történhetne meg.
Dr. Nagy Imre képviselőúr részére azt a választ adja, hogy az EVAT Zrt. igazgatósága úgy
foglalt állást, hogy a folyamatban lévő átalakulási folyamatra tekintettel a június elején
esedékes pályázatra vonatkozó előkészületek indokoltak, azonban egyebekben az volt a
szándék, hogy az átalakulási folyamat végbevihető legyen. Ellenkező esetben ez a
folyamatmegakadt volna.
Szeleczki János
Polgármester úr a módosító javaslatot nem fogadta el, kéri, hogy erről szavazzanak.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 igen 12 nem 1 tartózkodás mellett a módosító indítványt
nem fogadta el.
Kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 15 igen 5 nem 4 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 15 igen 5 nem 4 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 3. számú határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 15 igen 6 nem 3 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 4. számú határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés 15 igen 4 nem 5 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.
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119/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2008. évi
költségvetésében, a II. fejezet 38. Címszámon a Városi Televízió Eger Kht és a Média
Centrum Alapítvány összevont támogatására elfogadott 50.000 eFt összeget a Városi
Televízió Eger Kht 2008. évi közhasznú támogatására 31.000 eFt összegben, az Egri Média
támogatására 19.000 eFt összegben osztja meg.
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: 2008. március 31.

120/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Városi Televízió Eger Kht.
támogatása 2008. I. negyedévében bázis szinten 4.160 eFt/hó összegben történjen, 2008.
április 01. napjától 2008. december 31. napjáig a fennmaradó 18.520 eFt összegű támogatás
folyósítása tárgyhó 10-ig havi egyenlő részletekben történjen átutalással., havi 2.058 eFt.
összeggel, a Kht. jelenlegi szervezeti felépítésének megtartásával.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2008. március 31.

Felelős:

121/008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármester Urat a Városi Televízió
Eger Kht-val 2003. március 10. napján kötött Közhasznú megállapodás módosításának
aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: 2008. március 31.
122/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármester Urat az Egri Média
Centrummal kötendő támogatási szerződés aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.
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Szeleczki János
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

9. Előterjesztés "Egri Tehetségek az Olimpiára" Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítására
Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester
Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

123/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az „Egri Tehetségek az Olimpiára Közalapítvány”
alapítója elfogadja a Közalapítvány Alapító Okiratának mellékelt módosítását és
felhatalmazza Habis László Polgármester Urat az Alapító Okirat módosítás aláírására.
Felelős:

Habis László Polgármester
Dr. Barta Viktor Jogi Iroda Vezetője
Határidő: 2008. április 30.

10. Előterjesztés alapítványi támogatásáról
Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester
Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen szavazattal a határozatot elfogadta.
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124/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 9/2008. (II. 29.) számú rendeletével
elfogadott 2008. évi költségvetés V. fejezet 7. címszámán – a Múzeumok Felhalmozási
Támogatására – jóváhagyott 3.000.000 Ft-ot a Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség
Alapítványa számlájára kerüljön átutalásra
Felelős:

a jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Szőkéné Komenczi Anikó
Közoktatási Iroda vezetője

Határidő: azonnal

11. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére átadott fejlesztési pénzeszköz,
valamint a 2007. évben beadott lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási pályázat
során elnyert pénzösszeg elszámolásáról
Előterjesztő: Bodnár Pál
Tanácsnok
Meghívott:

Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató
Stregova Márta gazdasági vezérigazgató helyettes

Nagy István
Mist ismeretes, tavaly 70 millió forint pénzeszközt adtak át Eger, Szépasszonyvölgy ivóvíz és
szennyvízhálózat fejlesztésére a Vízmű részére. A bizottsági ülésen rákérdeztek, hogy hogyan
sikerült felhasználni a pénzt, és milyen várható következmények lesznek a kivitelezés során.
Azt állapították meg, hogy ez a fejlesztés sokkal nagyobb költséggel jár, mint amit eddig
gondoltak. Várhatóan 200-300 millió forint közötti összeg az, amennyiből az a kivitelezés
megvalósítható. A Vízmű jelenleg a tervezési szakaszban van. Kéri, hogy a 70 millió forint
további felhasználása az úgy valósuljon meg, hogy amikor készen vannak a tervek, és ahhoz
van egy pontos költségvetés, akkor kerüljön vissza a Közgyűlés elé, és akkor döntsön arról a
Közgyűlés, hogy a fennmaradó összeget I. ütemben rászánja-e ennek a fejlesztésére, és
vállalja-e a további fejlesztéseket.
Habis László
Ha jól tudja, akkor a Kőkút úti vízvezeték megvalósult ebből a beruházásból.
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Vizi Gyula
Az előterjesztés az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság előtt is volt. Az előterjesztés
szöveges részét bizottsági ülésen is kifogásolta. 30 millió forint elszámolására a bizottsági
ülésen az előterjesztő nem vállalkozott. Az a döntés született, hogy a Hivatal a közgyűlési
tárgyalásra a 30 millió forint elszámolásáról tájékoztatót készít. Nem látja a tájékoztatót.
Amikor a szennyvíztisztító telep használatba vétele történt, akkor úgy határoztak, hogy a
csatornadíjba foglalt összeg a szennyvíztisztító telep felújítására, fenntartására fordítható.
Gálfi Antal
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését. A működési többletbevételt teljes mértékben a
viziközmű hálózat fejlesztésére kell fordítani. Ezt azért teszi, mert a 70-es években épület
vízvezetékek elértek, gyakori a meghibásodás. Ha ezt az összeget erre fordítják, akkor a
beruházás meg fog térülni.
Császár Zoltán
Megjegyzi, hogy ami a Szépasszonyvölgy történelmi pincesorárának víz- és
közműfejlesztésére áthelyezett pénzt egyéni körzetekbe nem lehet széthordani. Abban
egyetértenek, hogy arra a területre költeni kell, amely idegenforgalmilag látogatott. A
történelmi pincesor rossz állapotban van, az ivóvizet és szennyvízelvezetést kellene
megoldani, mert ez történelmi érték. A Kőkút úton már megtörtént a kivitelezés, köszöni a
Vízmű Zrt-nek.
Vizi Gyula
Nem arról beszélt, amit Császár képviselő út elmondott, és az általa mondottakkal egyetért.
Gálfi képviselő út módosító javaslata azt tartalmazza, hogy a működési többletbevételt teljes
mértékben a vízi közmű hálózat fejlesztésére kell fordítani.
Amit elmondott az viszont arról szól, hogy 30 millió forint elszámolása nem megfelelő, mert
a 39 Ft többlet bevételéből 30 millió forint elszámolása hibás, hiszen azt mondja az
előterjesztő, hogy a 30 millió forint az önkormányzat költségvetésében működési
többletbevételre nyújt fedezetet. Amiről Császár képviselő úr beszélt, az nem működési
költség, hanem fejlesztési költség.
Császár Zoltán
Megérti Vizi képviselő úr által elmondottakat, csak azt nem érti, hogy miért nekik kell az
elszámolással foglalkozni. A szakiroda elvégzi az elszámolást.
Gálfi Antal
Csak élhetőbb várost szeretnének a Szépasszonyvölgyet beleértve. Egy szóval nem mondta,
hogy mire és hol kell elkölteni ezt a pénzt, csak gazdaságosan élhetőbb várost szeretnének.
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Bodnár Pál
Kéri, hogy a napirendi pontról beszéljenek. Javasolja, hogy a költségvetést érintő javaslataikat
terjesszék elő a következő közgyűlésre.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 20 igen 3 nem 3 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

125/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére nyújtott
2007. évi fejlesztési célú támogatás számadását bruttó 56.120 eFt összeggel, valamint a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által nyújtott 149.091,1 eFt összegű lakossági
ivóvíz- és csatorna-szolgáltatatási pályázati pénzeszköz felhasználását az előterjesztés
mellékleteként csatolt tanúsítványok alapján.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató
Határidő: azonnal

12. Előterjesztés az Agria Volán Zrt. részére nyújtott normatív és önkormányzati
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: Bodnár Pál
Tanácsnok
Meghívott:

Pintér Lajos személyszállítási üzletág igazgató
Agria Volánt Zrt.

Bodnár Pál
A pénzátadás következményét kell elfogadniuk. Javasolja, hogy fogadják el a határozatot.
Kérdezi, hogy a Kormány a Volánt a el akarja-e adni, és ennek mi lesz a következménye?
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 23 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
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126/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Agria Volán Rt. Részére nyújtott 105.969
eFt normatív és önkormányzati működési célú támogatás felhasználásáról készült elszámolást.
Felelős:

Habis László polgármester
Kelemen Imre vezérigazgató
Határidő: azonnal

Habis László
Átadja a szót Alpolgármester úrnak.

13. Előterjesztés az EVAT Zrt. és az Önkormányzat között fennálló szerződések
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Habis László
Polgármester
Meghívott:

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet igazgató
Dr. Pajtók Gábor igazgatóság elnöke

Habis László
Közbülső intézkedéssorozatról van szó. Foglalkoznak stratégia kérdésekkel, hosszabb távú
változtatási javaslatokkal. Most azokat a lépéseket tették meg, amelyek a Képviselőktől, a
Hivatal irodáitól, az EVAT Zrt. ügyvezetésétől, illetve az igazgatóságtól érkeztek. Ezekben a
javaslatokban konszenzus van. Megemlíti, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem
lakás célú helyiségek üzemeltetései karbantartási és felújítási kiadásai az elmúlt két évben
jelentősen emelkedtek. 2006. évi 280 millió forintról 380 millió forintra nőttek a kiadok.
Annak jelentős szerepe van, hogy a panelprogramhoz kapcsolódóan a nem lakás célú
ingatlanok semmilyen támogatásban nem részesülnek, ezt az önkormányzatnak kell
finanszíroznia valamennyi társasház esetében. Ez jelentős felújítási hányadnövekményt
jelentett. A garzonház és a nyugdíjas ház állapota is indokol beavatkozásokat. Át kell
gondolni, hogy hosszabb távon milyen műszaki felújítás szükséges.
Bodnár Pál
Az előterjesztés értékelésekor felmerült egy olyan kérdés, hogy mekkora értéket képvisel az a
vagyontömeg, amit az EVAT kezet. Erre a választ megkapta a szakirodától, nettó 2,5 milliárd
forint. Ez menni ingatlant jelent?
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Javasolja, hogy ezt tekintsék át, és a valós piaci értéket vegyék figyelembe.
A piaccsarnok üzemeltetésnek azért pozitív az eredménye, mert a parkoló bevétele is hozzá
van csapva. Ezt nem tartja helyesnek.
Habis László
Az ingatlanok piaci értékének kalkulációját el fogják végezni. A piaccsarnok kérdése
bonyolult. A közelmúltban tárgyalt a kereskedőkkel, és úgy gondolja, hogy ez a tevékenység
nem tartozik a bomba bizniszek közé. Támogat minden olyan javaslatot, ami plusz
bevételeket generál.
Szeleczki János
Kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslata. Megállapítja,
21 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslata. Megállapítja,
21 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 3. számú határozati javaslata. Megállapítja,
21 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 4. számú határozati javaslata. Megállapítja,
19 igen 5 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak az 5. számú határozati javaslata. Megállapítja,
21 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak az 6. számú határozati javaslata. Megállapítja,
21 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak az 7. számú határozati javaslata. Megállapítja,
18 igen 1 nem 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

hogy
hogy
hogy
hogy
hogy
hogy
hogy

127/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Szépasszonyvölgyi ingatlanok
üzemeltetési feladataira az EVAT Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés 2.8. pontja az alábbiak
szerint módosításra kerüljön:
„2.8. az Üzemeltető a 2.1.-2.7. pontban foglalt feladatok ellátásáról évente egy
alkalommal – az idegenforgalmi szezon zárását követően legkésőbb minden év október
31. napjáig a Megbízó Költségvetési és Gazdálkodási, valamint Idegenforgalmi és
Marketing Bizottságának köteles beszámolni.”
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága
PH Jogi Iroda

Határidő: 2008. április 30.
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128/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Széchenyi u. 78. szám alatti
ingatlanra az EVAT Zrt-vel korábban fennálló kezelési szerződés változatlan feltételek
mellett újból megkötésre kerüljön az ingatlan értékesítéséig terjedő időre.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága
PH Város- és Területfejlesztési Iroda
PH Jogi Iroda

Határidő: 2008. április 30.

129/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a fizető várakozóhelyek üzemeltetésére
az EVAT Zrt-vel kötött szerződésben az időközben a III. fizető övezetbe bevont 6 db utca
(Törvényház út a Barkóczy úti kereszteződéstől a Vörösmarty útig, Dr. Nagy J. út, Rózsa
Károly út a Barkóczy út és a Vörösmarty út között, Csiky S. út a Gimnáziumtól a Vörösmarty
útig, Tűzoltó tér, Széchenyi út 48-52. sz. a patakpart mellett) kerüljön átvezetésre a szerződés
ezt taglaló felsorolása közé. Ugyanezen övezetben, a Knézich K. utcában a további két
önkormányzati tulajdonú ingatlannak a (egri 4844 és 4845 hrsz-okon nyt.) fizető
várakozóhelyek közé történő bevonására is kerüljön sor a szerződés módosítása kapcsán.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága
PH Főmérnöki Iroda
PH Jogi Iroda

Határidő: 2008. április 30.

130/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a fizető várakozóhelyek üzemeltetésére
az EVAT Zrt-vel kötött szerződés akként kerüljön módosításra, hogy az időközben bevezetett
mobiltelefonos értékesítés és a chipkártyás fizetési móddal realizált nettó bevétel 50 %-a
kerüljön beszámításra az önkormányzat felé megfizetendő bérleti díjba, továbbá a
bérleteladásból származó nettó bevétel 50 %-a ne évente egyszer, hanem - a jegyeladásból
származó bevétel elszámolásához hasonlóan - havonta kerüljön elszámolásra a társaság és az
önkormányzat között.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága
PH Gazdasági Iroda
PH Jogi Iroda

Határidő: 2008. április 30.
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131/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése feladatul szabja az EVAT Zrt-nek és a Polgármesteri
Hivatalnak az önkormányzati bérlakás-állománynak a lakásokra lebontott áttekintését és
döntés céljából a Közgyűlés elé történő beterjesztését abban a tekintetben, hogy azokat az
önkormányzat megüresedés esetén milyen módon kívánja a továbbiakban hasznosítani, illetve
bérbeadni.
Felelős: EVAT Zrt. Igazgatósága
PH Lakossági Szolgálati Iroda
Határidő: 2008. május 31.

132/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az EVAT Zrt-vel az önkormányzati lakások
és helyiségek kezelésére létrejött szerződés 1.13. pontjának módosítását akként, hogy
- a fizetési felszólítás megküldésére már egy havi bérleti díjnak megfelelő bérleti
díj hátralék esetén sor kerüljön,
- továbbá a peren kívüli egyezség megkísérlésére nyitva álló határidő a
felszólításban kikötött póthatáridő lejártát követő 30 napban kerüljön
meghatározásra,
- a végrehajtási eljárás kezdeményezése a jövőben legkésőbb a jogerős döntést
követő egy hónapon belül történjen meg.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága
PH Jogi Iroda

Határidő: 2008. április 30.

133/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a noszvaji 056/1 hrsz-on nyilvántartott
Várkúti Turistaház ingatlanra az EVAT Zrt-vel 2011. augusztus 31. napjáig terjedő határozott
időre megkötött vagyonhasznosítási szerződés az ingatlan várható értékesítésére tekintettel
kerüljön módosításra akként, hogy a szerződés az ingatlan vevő részére történő birtokba
adásával egyidejűleg megszűnik.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága
PH Város- és Területfejlesztési Iroda
PH Jogi Iroda

Határidő: 2008. április 30.

34
Szeleczki János
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

14. Javaslat az egyesületek 2008. évi uszodahasználatára fordítandó pénzügyi keret
felosztásáról
Előterjesztő: Szeleczki János
Alpolgármester
Meghívott:

Szente János ügyvezető
Eger, Termál Kft.

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

134/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
1. A Közgyűlés a kedvezményes uszodahasználat 2008. évi keretének felosztását az
alábbiakban határozza meg:

Uszodatámogatás 2008. évre
Ssz

Egyesület

1.*
2.*
3.*
4.
5.*

Egri Városi Úszóklub
ZF Hungária Egri Vízilabda Klub
Búvár és Vízisport Klub
Első Női Vízilabda Klub
Egri Vízmű SC. Vízilabda Klub

6.
7.
7.
8.
9.
10.

Egri Senior Úszó Klub
EKF Vízilabda Club
Oktatási Intézmények
Eszterházy Károly Főiskola
Rekreáció
Jótékonysági Országos Úszóverseny
(Rotary Club)
Nagycsaládosok, 60 év feletti
nyugdíjasok úszástámogatása
Úszó érettségi
Országos Úszóversenyek (serdülő,

11.
12.
13.

Javasolt
támogatás (Ft)
2008. évi
11.500.000
23.500.000
3.500.000
100.000
1.000.000
1.300.000
500.000
8.000.000
2.000.000
300.000
1.000.000
300.000
6.000.000
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14.
15.
16.
17.
Összesen:

gyermek, ifjúsági)
Egri Triatlon Klub
Nagy Sport Egyesület
Integra Agria Úszó Egyesület
Paraaqua Alapítvány

700.000
600.000
2.000.000
700.000
63.000.000

2. A támogatás felhasználása - az Egri Városi Úszó Klub, a ZF Hungária EVK, a Búvár és Vízi
Sport Klub, az Egri Vízmű SC. Vízilabda Klub - egyesületek esetében csak a vízfelület
használatára történhet. A sportolói arcképes belépők megvásárlása az Egyesületek és az
Egyesületek tagjainak feladata.
3. A 6-17. sorszámig felsorolt egyesületek, intézmények és sportcsoportok a rendelkezésre
bocsátott pénzkeretek között szabadon határozzák meg, hogy azt kedvezményes uszoda
belépőkre, vagy a sportolók által vízfelület használatra milyen arányban biztosítják. A 12.
sorszám alatti rendezvényekkel kapcsolatos uszodahasználatra és egyéb, az uszoda által
biztosított szolgáltatásokra is igénybe vehető.
4. Egyetért az uszodahasználati támogatási keret meghatározásával, mely 2008. év január 01.
napjától 2008. december 31. napja közötti időszakra vonatkozik, az Eger Termál Kft. által
benyújtott számla alapján.
5. Egyetért azzal, hogy az egyesületek, intézmények, nagycsaládosok 2009. I. negyedévében
bázis szinten vehessék igénybe a Bitskey Aladár uszodát a 2009. évi költségvetés
elfogadásáig.
6. Felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú megállapodások megkötésére, aláírására.

Felelős: Habis László
polgármester
Határidő: 2008. március 31.

36
Eger Termál Kft
Uszodahasználat elszámolása
2007. december 31.

Sorszám

1.
2.

105/2007
(III.29.)
közgy.hat.
alapján

623/2007
(XII.20.)
közgy.hat.
alapján

2007.jan.

2007.febr. 2007.márc

Eger Városi Úszó Klub

12 350 000

-650 000

1 240 200

1 193 400

Egri Vízilabda Klub

20 600 000

1 641 000

2 150 640

Megnevezés

2007.ápr.

2007.máj.

2007.jún.

2007.július 2007.aug.

2007.szept

2007.okt.

2007.nov.

2007.dec.

1 000 800

882 000

1 143 000

901 800

846 000

181 800

1 004 400

1 105 200

963 000

1 229 700

1 326 240

1 985 040

1 797 840

1 968 960

1 377 840

2 458 800

2 733 360

1 475 520

2 814 960

2 151 420

327 600

124 200

315 000

325 800

259 200

71 280

63 360

67 320

Keret
Felhasználás
maradvány
2007.01.012007.12.3112.31
én

11 691 300

8 700

22 240 620

380

7 200

3 499 200

800

15 840

83 520

697 360

2 640

5 940

949 860

140

1 250 000

0

3.

Búvár és Vízisport Klub

3 500 000

237 600

277 200

239 400

889 200

288 000

208 800

4.

Első Női vízilabda Klub

700 000

67 320

55 480

71 280

63 360

71 280

67 320

5.

Egri Vízmű SC
Vízilabda Klub

950 000

79 200

55 440

118 800

118 800

114 840

110 880

63 360

102 960

79 200

75 240

25 200

6.

Egri Senior Úszó Club

1 250 000

144 000

104 000

144 000

128 000

152 000

136 000

106 000

144 000

64 000

96 000

32 000

7.

Oktatási Intézmények

8 000 000

2 333 500

507 000

364 000

305 500

500 500

377 000

13 000

1 579 500

1 209 000

338 000

468 000

7 995 000

5 000

8.

Eszterházy Károly
Főiskola

2 000 000

324 170

511 660

544 960

600 500

1 981 290

18 710

0

0

900 000

0

248 890

1 110

5 985 000

15 000

693 600

6 400

600 000

0

9.

Rekreáció

10.

Nagycs.60 év feletti
nyugdíjas

11.

Úszóérettségi

12.

Országos úszóverseny

13.

Egri Triatlon Klub

700 000

442 800

14.

Nagy Sport Egyesület

600 000

316 800

15.

Integra Sportegyesület

1 200 000

130 000

16.

Paraaqua Alapítvány
Összesen:

300 000

-300 000

1 000 000

-100 000

102 960

81 120

61 920

55 920

74 880

250 000

64 560

87 360

60 720

69 840

68 640

58 800

248 890

6 000 000

456 000

1 596 000

1 197 000

1 596 000

171 000

399 000

283 200
130 000

65 000

195 000

130 000

65 000

136 500

143 000

26 000

149 500
591 000

7 245 020

570 000

250 800

600 000
60 000 000

113 280

3 729 880

4 050 240

4 891 620

4 443 460

5 404 890

5 694 240

5 040 960

5 279 870

6 301 020

130 000

47 900

1 198 400

1 600

118 800

329 900

598 200

1 800

5 046 060

3 401 460

60 528 720

62 280
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15. Javaslat partnerkapcsolat kialakítására
Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester
Szeleczki János
Egy partnerkapcsolat kialakításának elvi állásfoglalását kéri, hogy fogadja el a Testület. Az
Ukrán Nagykövetség megkereste az Önkormányzatot a helyi Ruszin kisebbség részvételével
annak a szándéknak a kinyilvánítására, hogy Egernek a Kárpátaljai magyarsággal nincs
kapcsolata és kezdődjenek el a tárgyalások a partnerkapcsolat kialakítása érdekében.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 24 igen
szavazattal a határozatot elfogadta.

135/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a javaslat megtárgyalása után elvi támogatásban
részesíti a partnerkapcsolati tárgyalások további folytatását a kárpátaljai Munkács városával.
Felelős:

Szeleczki János
alpolgármester
Határidő: azonnal

16. Javaslat turisztikai pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Orosz Lászlóné
tanácsnok
Orosz Lászlóné
Ebben az előterjesztésben két turisztikai pályázatról van szó. Az elsőben egy turisztikai
honlapot szeretnének létrehozni, amely háromnyelvű lenne. A jelenlegi honlap sokat
változott, és nagyon színes, viszont Egernek szüksége van egy olyan turisztikai honlapra, ahol
mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő információkat.
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Habis László
Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 19 igen
1 nem 1 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

136/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja pályázatok benyújtását:
• az Észak-magyarországi turisztikai régió ismertségét növelő marketing eszközök
támogatására kiírt pályázatra „Önálló turisztikai honlap létrehozása és több nyelvű
elérhetősége” témában, és
• az Észak-magyarországi turisztikai régióban 2009. első negyedévben megvalósuló
turisztikai vonzerővel bíró rendezvényre, a „IX. Egri Tavaszi Fesztivál megrendezése
2009. március 14-31.” témában.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázati önerő biztosítására
• a marketing eszközök pályázat esetében az Önkormányzat 2008. évi költségvetése
II/11/2 Idegenforgalmi kiadványok és egyéb marketing tevékenység költséghelyet
jelöli meg.
• a rendezvényes pályázat esetében előzetes kötelezettséget vállal a 2009. évi
költségvetés Művészeti fesztiválok előirányzata terhére, mely összeg a IX. Egri Tavaszi
Fesztiválra vonatkozólag 4.000.000 Ft.
Felelős:

Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző megbízásából
Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Idegenforgalmi és Kulturális Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: 2008. április 15.

17. Javaslat az "Élhető Városok Világversenye" (LivCom Awards)" pályázaton
történő részvételről
Előterjesztő: Orosz Lászlóné
tanácsnok
Orosz Lászlóné
Ez a pályázat előzetesen pénzbefektetést nem igényel.
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Habis László
Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen
szavazattal a határozatot elfogadta.

137/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az „Élhető Városok Világversenye”
(LivCom Awards, Bursary Awards) pályázaton történő részvételt.
Felelős: Habis László polgármester
Jegyző megbízásából: Protovinné Zsilinszky Erzsébet irodavezető,
Idegenforgalmi és Kulturális Iroda
Határidő: 2008. június 30.

18. Előterjesztés a 2008 évi útfelújítások pályázatainak önrész biztosításáról
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok
Ficzere György
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács pályázati kiírásáról van szó az
előterjesztésben. Egy szakértőkből álló csapat felmérte 2008-ban Eger város útjainak
útburkolati állapotát. Jelenleg 24 utcát találtak olyan állapotban, hogy fel kell újítani.
Csákvári Antal
Ebben az évben olcsóbban lehet az útfelújítási munkákat kivitelezni, mint az előző
időszakban. Megjegyzi, hogy a Testület fontosnak tartotta, hogy az egri utak felújításra
kerüljenek, és ez első években több utcát felújított, biztosította a költségvetésben erre a
fedezetet.
Pál György
Minden önkormányzati 1 forinthoz az állam hozzáadott még 1 forintot, és így több utcát is fel
tudtak újítani. Az 50 % azonban nem volt meg, hiszen az aknafedelekre, illetve a
szegélyezésre nem kaptak támogatást. Az utas cégek közbeszerzési eljáráson nyerték el ezeket
a munkákat. Amikor az árról beszélnek, akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy az elvégzett
munka minősége milyen, és mi a tényleges műszaki tartalom, mert itt eltérések is lehetnek.
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Bodnár Pál
Örül annak a hírnek, hogy a Lenkey út bekerült a csomagba. Javaslata volt, hogy az utcákat
egyenként hirdessék meg, vagyis ne csomagba, és ennek egyik hatása lehetett, hogy a
versenyhelyzet utanként azt hozta, hogy 50 %-kal olcsóbb lett az útfelújítás Egerben.
Habis László
A javaslat arról szól, hogy a költségvetésben foglalt fontossági sorrendet figyelembe véve
valamennyi utcára vonatkozóan nyújtsanak be pályázatot.
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen 2 tartózkodás mellett a
határozatot elfogadta.

138/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
-

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi táblázatban szereplő utcák felújítását
indokoltnak tartja, azok a 2008. évi költségvetési terv és ezen döntés alapján
valósuljanak meg, a táblázatban szereplő forrás összetétel szerint.
adatok Ft-ban

Ssz.

Útfelújítás helye

1.

Mikes K. u.
(Laktanya-Kisfaludy u.)
Laktanya u.
(Csokonai-Mikes K. u.)
Garay u.
(Csokonai-Radnóti u.)
Karéj u.
Kapás u.
Babocsay u.
Pacsirta u.
(Kapás-Farkasvölgy u.)
Király u.-Bartók B. tér
(Bartók tér 17-től Vörösmarty útig)
Mecset u.
Alvégi u.
Béke u.
Városfal u.
(Bródy-Foglár u.)
Hild J. u.
Hadnagy u.
(Szolgáltató Ház mellett)
Partos u. I. ütem
(Egri Csillagok-Joó J. u.)
Hatvanasezred u.
(Kilián-Baktai u. ABC északi
oldalán)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Támogatási
igény
2.832.216

Saját forrás

Összesen

3.248.436

6.080.652

1.768.752

1.902.192

3.670.944

4.106.712

5.837.148

9.943.860

1.250.160
4.564.272
1.422.912
637.404

1.599.840
5.177.172
1.647.342
640.584

2.850.000
9.741.444
3.070.254
1.277.988

1.567.740

1.758.240

3.325.980

696.144
958.392
2.482.488
1.074.528

946.704
1.115.232
2.501.928
1.251.828

1.642.848
2.073.624
4.984.416
2.326.356

398.052
1.378.848

442.452
1.164.282

840.504
2.543.130

1.381.848

2.253.648

3.635.496

872.124

891.564

1.763.688
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17.
18.
19.
20.
21.

Legányi u.
Darvas u.
Pást u.
Lenkey u.
Kisvölgy u.
(Hősök-Baktai u.)
Ipolyi u.
Zúgó u.
Partos u. II. ütem
(Vécsey-völgy – Egri Csillagok u.)
ÖSSZESEN

22.
23.
24.

1.622.784
2.296.080
680.124
1.427.520
1.648.644

3.354.204
2.756.460
854.844
7.025.280
1.854.684

4.976.988
5.052.540
1.534.968
8.452.800
3.503.328

1.149.384
697.272
917.628

1.312.464
956.712
1.607.688

2.461.848
1.653.984
2.525.316

37.832.028

52.100.928

89.932.956

-

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítása 2008. évi támogatása elnyerésére” a fenti 24 utcára
vonatkozóan pályázatot nyújt be.

-

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az útfelújítások megvalósításához szükséges
fenti táblázat szerinti saját forrást a 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II.28.) sz.
költségvetési rendeletében szereplő II/148. „Útfelújítások” (50.000 eFt), és a VII/23.
„Pályázati tartalék” (2.101 eFt) címszámokon biztosítja.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok
benyújtására.

-

Felelős:
Határidő:

Habis László
Polgármester
2008. április 30.

19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen szavazattal a határozatot elfogadta.
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139/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
A Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások
hasznosításával kapcsolatban egyetért azzal, hogy
1.) Telekessy u. 12. fszt. 5. szám alatti, 2 szoba 70m2 alapterületű, komfortos bérlakás a
Rendőrség részére kerüljön bérbe adásra, költségelvű lakbér mellett.
2.) Közös költségvállalással Pozsonyi utcai bérlők, illetve jegyzéken lévő, lakásra várók
részére legyenek felajánlva az alábbi lakások:
Hatvani kapu tér 3. I.4.
Grónay S. u. 9. VIII.1.
Kallómalom u. 28. IV.19.
Kallómalom u. 16. I.6.
Cifrakapu u. 41. VII.3.

2 szoba, 55m2
1,5 szoba, 50m2
2 szoba, 60m2
1 szoba, 29m2
2 szoba, 51m2

Komfortos
Összkomfortos
Összkomfortos
Összkomfortos
Összkomfortos

3. ) Törvényház u. 1. szám alatti, 1 szoba, 24m2 alapterületű, komfortnélküli lakás jelen
állapotában liciten kerüljön értékesítésre.
4.) József A. u. 45. fszt. 1 szám alatti 1,5 szoba, 49m2 alapterületű, komfortos lakás minőségi
cserére legyen felhasználva
Felelős:

a határozat Evat,Zrt.-vel való közléséért
valamint a lakások bérbe adásáért
a jegyző megbízásából
Dr. Szombathy Miklósné irodavezető

Határidő. azonnal

20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosításáról (Eger,
Attila u. 43., 8409 hrsz)
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok
Sneider Tamás
Az Attila utcában egy udvart adnának el. Elmondja, hogy az a család, aki ezt a területet
megvásárolná, 1992. június 3-án kötött egy megállapodást az önkormányzattal, amely alapján
építkezhet oda, és az épület fennállásának időtartamáig földhasználati jogot kaptak. Ez azért
lényeges, mert ez a terület eladhatatlan abból a szempontból, hogy ha a család nem vásárolja
meg, akkor nincs más lehetőség, hogy ebből az önkormányzat pénzt lásson.
Ebben az utcában több ilyen ingatlan is van.
Kéri a Testületet, hogy a B.) változatot fogadják el.
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Habis László
Kéri, hogy szavazzanak elsőként a B.) változatra. Megállapítja, hogy a Közgyűlés
18 igen 3 tartózkodás mellett a B.) változatot elfogadta.

140/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonát képező Eger, Attila u. 43. szám alatti 8409 hrsz-ú, 528 m2 térmértékű kivett
„udvar” megnevezésű ingatlan bruttó 1.300.000.Ft-.Ft-vételáron értékesítésre kerüljön Oroszi
György és Orosziné Jónás Judit Eger, Attila u. 43. szám alatti lakosok –a felépítmény
tulajdonosai- részére.
Felelős: Habis László
Polgármester
Határidő: azonnal

21. Előterjesztés nem lakás célú helyiség licites eljárással történő hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 19 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

141/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az egri 4946/A/1 hrsz-ú ingatlan,
melyből az Önkormányzat tulajdona 576/1167 eszmei hányad, természetben Eger, BajcsyZs. út 15. sz. alatt található 576 m2 alapterületű üzlet. forgalmi értékét (nettó): 104.755,eFt összeggel.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő nem
lakás célú helyiség nyílt licites bérleti hasznosítását az Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló 5/2008. (II. 01.) sz. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az
alábbiak szerint:
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Közzététel módja: Eger Város honlapja , Városi Újság, Városi Televízió képújság, az
ingatlanon kihelyezett egységes tájékoztató táblán, az Önkormányzat hívatalos
hirdetőtáblája, Heves Megyei Hírlap.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az
EVAT Zrt. 2008. április 17-én, 900 órakor
nyílt licites eljárás során bérbe adja az Eger, Bajcsy-Zs. u. 15. (4946/A/1hrsz., 576/1167
eszmei hányadú , 576m2) Önkormányzati tulajdonban lévő üzlet helyiségét.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év
Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.
Induló éves bérleti díj: 15.713.250,- Ft +ÁFA., amely minden évben a KSH által közzétett a
fogyasztói árindex 100%-val emelkedik.
A bérleti jogviszony időtartama : 10 év határozott időtartam.
A helyiség funkciója: üzlet, amelyben csak magas színvonalú márkás termékek
forgalmazására van lehetőség
A licitlépcső: 50.000,- Ft.
A pályázati biztosíték 3.930.000,- Ft, melyet a licites eljárást megelőző napon 16 óráig a
Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10403507-35011950 számlára kell befizetni. A
közleményben fel kell tüntetni a „Bajcsy 15 sz. ingatlan pályázati biztosítéka”. A pályázati
biztosíték nyertesség esetén beszámításra kerül a bérleti díjba.
Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető: 2008. április 14-én 1000 órától 1030 ig.
Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén
jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati biztosíték
befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek minősül és a bérleti
díjba beszámításra kerül..
Az ajánlatok bírálati szempontja:
o A legmagasabb összegű ellenszolgáltatás
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes
pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték
a kiírót illeti meg
A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni:
 30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati példányát, magánszemély estében
pedig a személyazonosság igazolására szolgáló dokumentum másolatát. Amennyiben a
cégkivonat szerint az ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó cégügyben el nem bírált
módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati
példánya is csatolandó
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Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát. Ha a
cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a
kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti,
cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást cégszerűen aláírók aláírási
címpéldányának hitelesített másolata.



A pályázati biztosíték összegének befizetéséről szóló átutalási megbízás vagy befizetési
pénztárbizonylat pénzintézet által igazolt eredeti példánya.



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj és adók
módjára behajtható tartozása.

A licites eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-736 telefonszámon.
Felelős:

EVAT Zrt.

Határidő:

értelem szerint

Habis László
A szót átadja Alpolgármester úrnak.

22. Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év II. negyedévi feladattervére,
valamint a 2008. év III. negyedévi feladatterv-tervezetére
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal a határozatot elfogadta.
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142/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2008. év II. negyedévi feladattervét, valamint a 2008.
év III. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal, ill. folyamatos

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2008. II. negyedévi feladatterv
A Közgyűlés időpontja:

2008. április 24.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2007. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 9/2008. (II. 29.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati fenntartású
nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési
díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
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.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) számú önkormányzati rendelet
módosítására (törzsvagyoni körből történő kivonás)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger város kötelező
közművelődési és kulturális feladatairól szóló 47/2000. (IX. 15.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Városrendezési és Építési
Szabályzatáról és Belváros-kelet, Maklári hóstya, Csákó, Tihamér, Cifra-hóstya-Tetemvár,
Felsőváros, Sánc, Vécsey-völgy-Bikalegelő, Károlyváros, Hatvani hóstya és Lajosvároskelet városrészek szabályozási tervéről ( II. forduló )
Előterjesztés a Sertekapu utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére vonatkozó 2008.
évi HÖF-CÉDE pályázat benyújtásáról
Előterjesztés a 2008. évi közvilágítási hálózatbővítésekkel kapcsolatban
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2007.
évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Szakképzési Koncepciójáról
Előterjesztés a Felsővárosi Általános Iskola, az Ifjú tehetségek Műhelye Alapfokú
Művészeti Iskola, a Jelképző Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola,
Abigél Művészeti Szakközépiskola és a Fabula Alapfokú Művészeti Iskola együttműködési
megállapodásáról
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés Egri TISZK Kht. 2008. évi üzleti tervéről és az ügyvezető igazgató
javadalmazásáról
Előterjesztés a ZF
megvásárolásáról

Hungária

Kft.

fejlesztő

központjához

szükséges

ingatlanok

Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2007. évi beszámolójáról,
eredményfelosztásáról, valamint az ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumfeladatának
elbírálásáról
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztés az Eger Termál Kft. részére 2007. évben nyújtott támogatás elszámolásáról
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására
Előterjesztés 2008. évben költségelvű bérlakások bérbevételére jogosultak jegyzékének
jóváhagyására
Előterjesztés a 2008. évben megüresedő garzonházi lakások bérbevételére jogosultak
jegyzékének jóváhagyására
Előterjesztés az „Eger Testneveléséért és Sportjáért”, valamint az „Eger Kiváló Sportolója”
kitüntetések adományozására

48

Javaslat az „Eger Város Oktatás- és Nevelésügyéért”, az „Eger Kiváló Pedagógusa”
kitüntetés valamint a „Polgármesteri Dicséret” elismerés adományozására
Javaslat Eger Megyei Jogú Város kulturális koncepciójára
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2008. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési intézmények 2007/2008. tanév első félévében
elért eredményeiről

A Közgyűlés időpontja:

2008. május 29.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek eltérő
használatáról szóló 5/2003. (I. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés „Eger Megyei Jogú Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” cím adományozására
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2007. évi beszámolójáról
eredményfelosztásáról, ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumfeladatának értékeléséről

és

Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2007. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról
ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumfeladatának értékeléséről
Előterjesztés a Városi
eredményfelosztásáról

Televízió

Eger

Kht.

2007.

évi

beszámolójáról

és

Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. évi beszámolójáról
eredményfelosztásáról ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumfeladatának értékeléséről

és

Előterjesztés az Agria Film Kft. 2007. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról
ügyvezető igazgató 2007. évi prémiumfeladatának értékeléséről
Előterjesztés az Egri TISZK Kht. 2007. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2007. beszámolójáról és eredményfelosztásáról.
Előterjesztés az Önkormányzat Terra-Vita Kft-ben lévő üzletrészének hasznosításáról
Előterjesztés az Agria Komplexum Kft 2007. évi működési célú támogatás elszámolásáról

49

Előterjesztés a „Város a Város Alatt” című komplex turisztikai fejlesztési programról
Előterjesztés az ÉMOP keretében meghirdetett „Kistérségek központi településeinek
közlekedésfejlesztése” című pályázati kiírásra benyújtandó pályázat támogatásáról
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására
Javaslat a Szervezési és Informatikai Szolgáltató Iroda tevékenységnek intézményi és
társasági szintű kiterjesztésére
Javaslat az „Előny 2008.” pályázat keretében történő alapítványi támogatásra
Javaslat desztináció menedzsment szervezet létrehozását célzó pályázat benyújtására
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján végzett 2007. évi feladatokról
Tájékoztató a 2008. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a Kábítószer Egyeztető Fórum működéséről
Tájékoztató az Egri Kisdiák Tanács és a Városi Diáktanács éves tevékenységéről

A Közgyűlés időpontja:

2008. június 26.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) számú önkormányzati rendelet
módosítására ( Közterületből történő értékesítés terület-kiegészítésként. )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Almagyar-Merengő
városrészek szabályozási tervéről ( I. forduló )
Előterjesztés önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési stratégiájára
Előterjesztés a közoktatási intézmények 2008/2009. tanévi mutatószámainak várható
változásairól és az ezzel összefüggő előirányzat módosításokról
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Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés az Eger, vasútállomás térségében létesítendő intermodális csomópont előmegvalósíthatósági tanulmányának anyagáról
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztés nem lakás célú helyiség bérleti jog megváltására
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év III. negyedévi feladattervére,
valamint a 2008. év IV. negyedévi feladatterv-tervezetére
Javaslat intézményvezetők határozott időre szóló megbízására
Javaslat a „Eger Város Egészségügyéért” kitüntetés adományozására
Javaslat a „Szociális Gondoskodásért” kitüntetés adományozására
Javaslat a „Díszpolgári cím” adományozására
Javaslat a „Pro Cultura Agriae-díj”, valamint a „Nívó-díjak” adományozására
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2008. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a lakáshoz juttatandók jegyzékének időarányos teljesítéséről és határozott idejű
bérleti jogviszonyok meghosszabbításáról, valamint lakáshasználati szerződések
megkötéséről
2008. III. negyedévi feladatterv-tervezet
A Közgyűlés tervezett időpontja: 2008. augusztus 28.
Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 9/2008.
(II. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására
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Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező 2008. évi pályázatainak támogatása tárgyában
Előterjesztés a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására, és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére vonatkozó pályázatok
támogatása tárgyában
Előterjesztés, az egycsatornás
támogatása tárgyában

gyűjtőkémények

felújítására vonatkozó

pályázatok

Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés Eger
Stratégiájáról

középtávú

fejlesztéseit

megalapozó

Integrált

Városfejlesztési

Előterjesztés a Buszterminál (Turisztikai Fogadóbázis) megvalósíthatóságáról
Előterjesztés nem lakás célú helyiség hasznosítására licites eljárással
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közlekedési Koncepciójáról
Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. I. féléves gazdálkodásáról
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2008. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a 2008. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2007/2008. tanévben elért
eredményeiről

A Közgyűlés tervezett időpontja: 2008. szeptember 25.
Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) számú önkormányzati rendelet
módosítására ( Közterületből történő értékesítés terület-kiegészítésként. )
Előterjesztés önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
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Előterjesztés a 2009. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról

Felsőoktatási

Önkormányzati

Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2008. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2008. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Agria Film Kft. 2008. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Egri TISZK Kht. 2008. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2008. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az ÉMOP
kezdeményezéséről

„Turisztikai

attrakciók

fejlesztése”

kiemelt

projekt

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. év IV. negyedévi feladattervére,
valamint a 2009. év I. negyedévi feladatterv-tervezetére
Javaslat a középiskolák 9. évfolyamán indítható tanulócsoportok számára a 2009/2010.
tanévben
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2008. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról

Szeleczki János
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

23. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 18 igen 1 tartózkodás mellett a határozatot
elfogadta.
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143/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
beszámolót elfogadja.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal

Sürgősségi indítványok:

1. Javaslat a „Szakmai programok megvalósítása 2008. I. félév” civil szervezetek
támogatására
Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester
Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy
szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen 1 tartózkodás mellett a határozatot
elfogadta.

144/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal által „Szakmai programok
megvalósítása 2008. I. félév” címmel meghirdetett pályázatokat megtárgyalta és a
támogatások vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:
Szervezet neve
212.sz. Bornemissza Cserkészalapítvány
56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete
Agria Senior Sportalapítvány
Agria Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány
Andante Kamarakórus
Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány
Baba-Mama Szabadidő Alapítvány
Belvárosi Plebánia Karitász Csoportja
Berva völgyi óvodásokért Alapítvány
Bükki Vörös Meteor Sportegyesület

Javasolt támogatás
E Ft
80
80
30
100
20
50
20
48
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Cantus Agriensis Kulturális Egyesület
Caritas Hungarica Eger Alapítvány
Cíves Pro Urbe Alapítvány
Cukorbetegek Egri Egyesülete
Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület
Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület
Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet
Dobó Katica Sport Egyesület
Eger - Lajosváros Szent Lajos Plébánia Karitász Csoport
Egri Barátnők a Jövőért Egyesület
Egri Borvidékért Alapítvány / 1. pályázat/
Egri Borvidékért Alapítvány / 2. pályázat/
Egri Borvidékért Alapítvány / 3. pályázat/
Egri Cica- és Kutyamentő Egyesület
Egri Civil Kerekasztal Szabadidő Szekciója
Egri Családsegítő Alapítvány
Egri Csillagok Népdalkör
„Egri Csillagok” Történelmi és Szerepjáték Klub
Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület
Egri Jóga Klub
Egri Környezet- és Temészetvédelmi Oktatóközpont
Egri Majorette Egyesület
Egri Orosz Nyelvi Klub
Egri Senior Úszóklub
Egri Sportmúzeum Alapítvány
Egri Szociális Otthonért Alapítvány
Egri Szív Egyesület
Egri Végvári Polgári Körök Egyesület
Ezüstidő Szabadidős Egyesület
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete
Felsővárosi Családi Egyesület
Forrás Alapítvány Eger
Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület
FET Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja
Gondviselő Alapítvány
Hevesi József Magyarnóta Klub
Heves Megyei Életreform Népfőiskola
Heves Megyei Fotóklub
Heves Megyei Népművészeti Egyesület
Heves Megyei Szervátültetettek Érdekvédelmi és Sport Egyesülete
Heves Megyei Természetbarát Szövetség
Horizont Látássérültek Társadalmi Integrációját és Esélyegyenlőségét
segítő Közhasznú Alapítvány
Kálvin Ház Alapítvány
Kárpát Egyesület, Eger
Keresztény Édesanyák Közössége
Kertbarátkör Egyesület Eger
„kis Balázs”Alapítvány

40
66
120
30
80
20
20
78
20
30
35
80
100
30
54
90
30
40
37
70
40
40
150
20
60
80
60
150
50
40
70
33
60
30
60
40
120
80
20
80
20
60
60
45
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Kolping Foltvarró Csoport
Komplex Közhasznú Egyesület Eger
Lajtha László Néptáncegyüttes
Lenkey-s Bajtársi Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 34. sz.Bükki helyi
Csoport
Magyar Vöröskereszt Eger Területi Szervezete
Nagycsaládosok Egri Egyesülete
Part Egri Kulturális, Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Diáksport Egyesülete
Pótkerék Mesebrigád
Suli-Buli Klub
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Egri Szervezete
Szederinda Alapítvány
Szent György Lovagrend Egri Priorátus
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
Szivárvány Képzőművész Kör
Többgyermekes Családok Egri Egyesülete
Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület
Univerzum Klub
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete
Zeneoktatásért Alapítvány

30
50
40
20
30
50
55
80
40
38
30
103
50
72
30
30
50
62
60
50
50
3.986,

Összesen:
Alapítvány neve
212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány
Agria Senior Sportalapítvány
Agria Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány
Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány
Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány
Berva völgyi óvodásokért Alapítvány
Caritas Hungarica Eger Alapítvány
Cíves Pro Urbe Alapítvány
Egri Borvidékért Alapítvány /1. pályázat/
Egri Borvidékért Alapítvány /2. pályázat/
Egri Borvidékért Alapítvány /3. pályázat/
Egri Családsegítő Alapítvány
Egri Sportmúzeum Alapítvány
Egri Szociális Otthonért Alapítvány
Forrás Alapítvány Eger
Gondviselő Alapítvány
Horizont Látássérültek Társadalmi Integrációját és esélyegyenlőségét
Segítő Közhasznú Alapítvány
Kálvin Ház Alapítvány
„kis” Balázs Alapítvány

Javasolt támogatás
E Ft
80
30
100
50
40
66
30
35
30
150
20
40
60
20
80
45
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Szederinda Alapítvány
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
Zeneoktatásért Alapítvány
Alapítványok összesen:

50
30
50
1.006,

Támogatás összesen:

3.986,

2., Fedezete : II / 52. - Alapítványok és civil szervezetek támogatása
a jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet a Gazdasági Iroda vezetője
Dr. Kovács Luca a Titkársági Csoport vezetője
Határidő: 2008. április 30.

Felelős:

2. Javaslat közgyűjtemények fejlesztését célzó szakmai pályázat benyújtására
Előterjesztő: Homa János
tanácsnok
Homa János
Akik a Kepes központban jártak, tapasztalhatták, hogy felújításra szorul a kiállításnak helyt
adó néhány helyiség. Most erre lehetőség nyílik, hiszen a Kepes hagyaték egy részét kölcsön
adták Debrecennek. Május 15-án New Yorkban nyílik kiállítás a másik részéből, így az anyag
elkerült a kiállító helyről, mód nyílna arra, hogy ezt a felújítást és néhány olyan eddig el nem
végzett munkát megvalósíthassanak.2010-ban a teljes Kepes gyűjtemény visszakerül Egerbe.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem lévé kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 20 igen
1 tartózkodás mellett a határozatot elfogadta.

145/2008. (III. 27.) számú közgyűlési határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja közgyűjtemények fejlesztését célzó szakmai
pályázat benyújtását és biztosítja a legfeljebb 1 millió forint pályázati önerőt, amelynek
fedezete a 2008. évi költségvetés VII/23. Pályázati tartalékok előirányzata.
Felelős:

Jegyző megbízásából
Protovinné Zsilinszky Erzsébet irodavezető
Juhászné Dr Krecz Erzsébet irodavezető
Határidő: azonnal
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Habis László
Az ülés levezetését átadja Alpolgármester úrnak.

Tájékoztatók:

24. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2007. évi átfogó ellenőrzéséről
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Habis László
Az ellenőrzés hatalmas munka, és köszöni a Hivatal munkatársainak ezt a munkát. Ez az
ellenőrzés sikertörténet, hiszen országos szinten az önkormányzati gazdálkodás
szabályozottságát a legjobbak közé sorolta az anyag. Nem szabad elbizakodottnak lenni.
Az elmúlt hónapok munkája alapján a belsőellenőrzésnek a Kistérségi Társulás körébe történő
szervezését a gyakorlati oldaláról nem tartja jó megoldásnak. Ez a vizsgálat egy interaktív
vizsgálat volt, folyamatosan igyekeztek a felvetődött problémákat kezelni, és az ÁSZ azért is
adott, mert minden egyes olyan szabályozás kiegészítést, amelyet a vizsgálat idején lehetőség
volt megalkotni, ezeket megtették. Példa erre a vagyonrendelet módosítására tett lépés, és a
közbeszerzési szabályzat módosítása is.
Dr. Estefán Géza
Örül annak, hogy az anyag tájékoztató formájában került a Testület elé. Páratlan eredményt
ért el Eger Megyei Jogú Városa a 6 hónapos vizsgálat során, ugyanis különösebb kritikai
észrevétel nem hangzott el. Büszke a Hivatalra, és úgy gondolja, hogy Eger Polgármesteri
Hivatalában a szakmai munka méltó színvonalon van. Az ÁSZ nem csak a szabályozottságot
vizsgálta, hanem a teljesítményt is értékelte.
Dr. Nagy Imre
Köszöni a Hivatal tevékenységét. A belső ellenőrök Jegyző úrhoz tartoznak, és Eger város
szabhatja meg, hogy az ellenőrük mivel foglalkoznak.
Habis László
Bizonyos hiányosságokat a vizsgálat idején pótoltak. Szervezetileg, munkajogilag nem
tartozik a belső ellenőrzés a polgármesteri hivatal feladatainak körébe, ami a munkájában is
gondot okoz.
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Szeleczki János
Kéri, hogy szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről. Megállapítja, hogy a Közgyűlés
21 igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

25. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának irányelve az ellenőrzési
feladatok 2008. évi ellátásához
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Estefán Géza
Azért hozták az anyagot a Közgyűlés elé, hogy ez alapján kívánják a munkát végezni, és
bármilyen egyedi esetben nehogy olyan vád érje a Hivatalt, hogy valakire utaznak, hanem az
irányelvben foglaltak alapján veszik sorra ezeket a feladatokat.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés,
észrevétel nem lévé kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 23 igen
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.

26. Tájékoztató a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
A bizottság lelkiismeretesen végezte el a munkáját. A szempontrendszer az anyagból kiderül.
A tájékoztatót 5 bizottság tárgyalta, és megerősítették a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság
létjogosultságát, és jó ellenőrzés volt a minőség ellenőrzésének megkezdése. Az anyag olyan
hasznos információkat tartalmaz, amelyet mindenképpen szükséges, hogy hasznosítson az a
központi konyha, illetve a vezető, akit majd megbíznak a Közgyűlés korábbi döntése alapján.
Megfogalmazódott az a javaslat, hogy a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság végezze tovább a
munkáját, és alakítson ki a eddigi tapasztalat alapján egységes szempontrendszert az
ellenőrzésre, és az elemzésre vonatkozóan, hogy ez előremutatóan kiszámítható és számon
kérhető legyen.

59

Habis László
Képviselőtársait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdés,
észrevétel nem lévé kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen
szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.
Napirend utáni hozzászólás:
Homa János
Március 19-én a Bartakovics Béla Közösségi Házban mutatták be a „Dajkáld völgy eme
várost!” című kiadványt. Ebből a kiadványból sok mindent meg lehet tudni ami az elmúlt egy
év során történ. Köszöni mindenkinek, aki részt vett a szervező bizottságban, és biztosították
a harmonikus munkát.
Vizi Gyula
Tegnap este a Bitskey uszodában a város vízilabda csapata a Len kupa döntő első
fordulójának mérkőzését játszotta. Az eredmény 8-8 lett. Gratulál a csapatnak.
Alpolgármester urat arra kéri, hogy a mérkőzést követő történésekről számoljon be város
lakosságának, mert információi alapján Eger Megyei Jogú Város hírnevét, és mivel a Klub
pólóját viselte, a Klub hírnevét is megtépázta.
Szeleczki János
Nem érti, hogy miről beszél Képviselő úr, mert a mérkőzésen nyakkendőben és ingben volt.
Szívesen beszámol, ha konkrétumokkal tud szolgálni, hogy mi történt a mérkőzés után.
Császár Zoltán
A Trinitárius utcában a NÍVÓBER Kft. önerőből megcsinálta egy járdaszakaszt. Jött egy cég,
felverte az új járdát, lefektetett valamilyen vezetéket, és egy kis cementtel beöntötte. Ezt a mai
napig nem hozták helyre, holott a városnak van egy olyan rendelete, hogy ha a járdának egy
bizonyos felületét felvágják, akkor az egészet köteles helyreállítani. Ez folytatódott a volt
ÉMÁSZ előtt. Teherautóval a parkot összevágták. Kérdezi, hogy ha engedélyt kaptak a
kivitelezésre, akkor miért nincs semmilyen számonkérés hogy az eredeti állapotot
visszaállította-e?
Felszólalási jegy:
Oravecz Tamás
Rengeteg családtagja dolgozik a kórházban, és nem csak az egri kórházzal tartja a kapcsolatot.
Közgyűlés elején elhangzott, hogy nem engedték meg a demonstrációt a Megyeháza előtt.
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Úgy gondolja, hogy nem meglepő, de az már sok, hogy a dolgozói érdek képviseletnek a
véleményét meg sem hallgatták. Ezt a rendszerváltozás után 2 évtizeddel bátor dolognak
tartja. Fontosnak tartja azt, hogy a dolgozók ne írják alá a közszolgálati munkaviszonyukról
való lemondást, fontos, hogy e mellett kitartsanak a végsőkig.
vitéz Sziki Károly
„Tisztelt Közgyűlés! A színház világnapja alkalmából köszöntöm Önöket a politika
színházába. Színház az egész világ és színész benne minden férfi és nő. Sajnálom, hogy nincs
itt Balla kapitány úr, szerettem volna reagálni néhány dologra. Köszönöm, hogy felhívta a
figyelmemet arra, hogy tehetett volna feljelentést is a Bíróságon, de nekünk nem a Rendőrség
az ellenfelük, és nem vagyunk a feljelentő típusokhoz tartozók, mint ahogy kiderült az utóbb
napokban, hogy komoly feljelentéshullám indult el a városban.
Újsághírekből tudtam meg, hogy a Linkecs-Sirály 92. Bt. vitájának meg van az első halálos
áldozata Egerben az Egri úton. Több ízben kértem a Hivatalt, hogy hozzunk össze
válságstábot, mely rossz véget sejtető folyamatnak elejét venné. Kérésem hiábavaló volt. A
Bíróság megtette az első lépést, csökkentette a vállalkozó működési területét, de a tragikus
szituáció nem szűnt meg. A Rendőrség továbbra is szemet huny a súlyos közlekedési
szabálysértések és a panaszos életkörülményei azóta sem javultak. Kérdezem, ha a Rendőrség
a gyülekezési és szabadság korlátozásában élen jár, miért nem vesz részt egy ilyen
bizottságban, mely az állampolgárok életét valóban fenyegető tényezők, kiszűrhető
szabálytalanságok sorozatából áll? Kérdezem, hogy a helyzet megoldásában, a válságstáb
létrehozásában Polgármester úr tud-e segíteni? A kisgazdák számára nagyon fontos az emberi
élet, és ez lenne a legelső, ezért ajánljuk a segítségünket ismételten a bizottsági munka
megszervezésében.
Szeretném elmondani, hogy harcunk nem személyek, hanem szervezők ellen van. A
szocialista képviselők értsék ezt meg, és amikor kifejezik szándékukat, hogy szét kell zúzni
ezt a hierarchiát, mondja korunk nagy gondolkodója, Eger öszödi beszédében, majd lejjebb,
kissé ebben az emberi minőségben így folytatja: „Habis úrral mindenben egyetértünk, csak
egyben nem, Ő szerette volna továbbadni a történetet, csupán ennyi közöttünk a különbség.
De nem az Övé a történet”.
Sós Tamás ámokfutásában, ebben az egyben igaza van, de vajon igaza van-e abban, amikor a
nemzeti oldal képviselőiről elkészíti a listát, és bűnlajstromot ír melléjük, stigmáz és
megbélyegez. A levadászandók listája valóban egy bűnszövetkezet szégyen tacepaója?
Polgármester úr! Döbbenet, ami itt történik. Kedden az önkormányzat működtetési kötelékébe
tartozó rendőrségünk megjelenésére választó polgárok félmillió forintjából itt ült a
megfélemlítésre az Incal Security. Nem átallta kijelenteni, hogy az emberek azért nem
léphetnek be a Megyeháza udvarára, mert az magánterület. Kérdezem, ki állítja meg Sós
Tamást, és vigéceit? Polgármester Úr! Úgy tudjuk, hogy az a kövezet, amin lépkedünk, az
legalább a miénk, vagy lehet hogy ott tartunk, hogy ez már magánterület, csak nem tudunk
róla? Így gondolja a félkatonai feketeruhások vezetője? Birtokba vehető bármikor
határozatlan időre, ahogyan Ő mondta? Sós Tamás felállította a bűnlistát, melyet mint
vállalható igazságbeszédet meg is védett tegnapi sajtótájékoztatón Nagy Imre expolgármester
úr vezérszónoklatával. A helyzet súlyos, látható összeesküvés zajlik a nemzet ellen Egerben,
melyet egy titkos felvétel alapján tudtunk meg. A szocialisták belső ügye, hogy miként
nyomozzák ki a dokumentációt, a dokumentáló személyét, de próbálják szerepjátszásukban
megérteni, hogy belül tessenek mosogatni. Ennek a városnak ehhez a mocsokhoz nincs köze.
Mi elzárkózunk minden bújócskától, és szélsőségektől. A listázásért úgy gondoljuk mi
kisgazdák, hogy a szocialista képviselőknek és országgyűlési képviselőknek felelniük kell.
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A Sós – Nagy Imre 15-ös listája mint bűnözőket állít pellengérre, és azt a látszatot kelti, mint
Habis László, hogy bűnszövetkezet élén kisebb-nagyobb kivásárlások útján tudná csak ezt a
várost vezetni. Pontosan erről beszél az Önök által feltett cd. Végezetül „a megzsarolt Habis
Lászlótól” kérdem tehát Sós Tamás egykori pártfőiskolás szavait kölcsönözve: „hát hogy az
istenbe, hót ziher, és tök mindegy, hogy annak idején mi volt, és most micsoda Habis”.
Milyen jogi lépéseket tervez Sós Tamás félrevezető rágalmait követően Polgármester úr?
Köszönöm megtisztelő válaszát!”
Habis László
A kórház sorsával kapcsolatban a jogi aspektusokat próbálja kezelni. Személyesen a valótlan
állításokra nem reagál.
Dr. Nagy Imre
Azt gondolja, hogy ami a Közgyűlésben zajlik, önmagáért beszél. Lealacsonyítani a
Közgyűlés munkáját, egy vezetéssel bátorítani és segíteni olyan szélsőségeseket, akik az
ügyrendet is megkerülve mocskolódhatnak a nélkül, hogy a levezető elnök figyelmeztetné
őket, az megengedhetetlen. Vissza kell utasítania azt, amit Sziki úr mondott, hiszen azt a
szemtelenséget, hogy listakészítéssel vádolja meg, vissza kell utasítania. Sziki úr utalt arra,
hogy akár titkosszolgálati eszközökkel hozzájutottak egy olyan párttaggyűlés zárt
rendezvényének a felvételéhez, amely mindenképpen vállalható, és mindenki hallgassa meg.
Kéri Jegyző urat, hogy olvassa fel, hogy milyen ügyben, kihez, milyen kérdést lehet intézni,
mert ez az ügyrend többször sérült az ülés levezetésében.
Habis László
Szégyenteljesnek tartja azt a döntéssorozatot, ami a Markoth Ferenc Kórház privatizációjával,
vagyonkezelésbe adásával kapcsolatban történt. Példátlan, hogy a munkavállalói
érdekképviseleteket semmibe vette egy olyan politikai erő, amely magát baloldalinak, a
kisemberek, a munkavállalók érdekeinek politikai képviselőjének tartja. Sajnálja, hogy Eger
elszenvedője ennek a folyamatnak.
A Közgyűlést zárt üléssel folytatják.
Következő közgyűlés 2008. április 24-én 900 órakor lesz. További napirend, hozzászólás nem
lévén az ülést bezárja.
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