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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. március 25-i nyílt ülésén
elhangzottakról.
Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,
Demeter Ervin, Ficzere György, Gálfi Antal, Habis László, Homa János, Jánosi Zoltán,
Kalmár
Péter,
Láng
András,
Dr.
Nagy
Imre,
Nyerges
Andor,
Orosz Lászlóné, Pál György, Dr. Sipos Mihály, Sneider Tamás, Szántósi Rafael,
Szeleczki János, Dr. Törőcsik Miklós,
Tanácskozási joggal:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Könyvvizsgáló:

Dr. Gál János

Jegyzőkönyvvezető:

Zeleiné Ács Ildikó

Habis László
Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket és
minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről
megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat.
Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy 26 képviselő közül jelen van 20 képviselő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Az elmúlt időszakban több veszteség érte az egri közéletet. Elhunyt Dr. Papp Kálmán
gyermekorvos, igazságügyi orvos szakértő, a Városi Tanács egykori Egészségügyi
Osztályvezetője, fertálymester.
Elhunyt Gál Árpád, aki ifjúsági Európa bajnok labdarúgó volt.
Elhunyt Bóta Sándor vízilabdázó, aki a 60-as évek OB/I-es vízilabda csapatának volt a tagja.
49 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt
Flaskay László egykori képviselő. Három gyermeke született. Első gyermeke autista, ezért
1997-ben létrehozta az Autisták Érdekvédelmi Egyesületét, majd az Egri Autista Alapítványt.
Nemzetközileg is jelentős eredményeket értek el különböző innovatív módszerek
bevezetésével a beteg gyermekek fejlesztésében. 2008. év végén felépítette és megnyitotta a
megváltozott munkaképességű emberek szolgáltatóházát, ahol több mint egy tucat
fogyatékkel élőnek biztosított munkahelyet. 1998-2002. között önkormányzati képviselőként
szolgálta városát. 2000-ben fertálymesterré választották. Egy súlyosan beteg gyermek
Budapestre szállítása közben érte váratlanul a tragikus halál.
Kéri Képviselő társait, a jelen lévőket, hogy 1 perces néma felállással adózzanak az
elhunytak emlékének.
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Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt
a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel.
Csákvári Antal
Az elmúlt hét végén, szombaton mennyi gyalogos járőr volt a városban és gondoltak-e a
létszámnövelésre? Sajnos megjelennek Eger utcáin a vandálok, jelzőtáblákat, oszlopokat
törtek ki, padokat dobáltak a patakba. Az okozott kár kb. 250 ezer forint volt.
A szemétgyűjtőket kitépik, a szemetet kiborítják az utcára, járdára. Kéri, hogy fokozzák a
gyalogos járőrük létszámát.
Császár Zoltán
Tudja, hogy rengeteg munkája van a Rendőrségnek, 120 %-on dolgoznak. Mint az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság és a Zöld Kommandó tagja köszöni, hogy
minden esetben biztosítanak létszámot, ami most már kinőtte önmagát, igen komoly erővel, a
polgárőrség tagjaival, az Erdészet munkatársával, a mezőőrökkel hatékony az ellenőrzés a
határban.
Bodnár Pál
Egyes lakók, akik a vendéglátó-helyek közelében élnek, rendszeresen panaszt tesznek, hogy a
vendéglátó-helyen zaj és rendbontás van. A rendőrség, amikor kimegy, akkor megállapítja,
hogy zaj van, de konkrétan intézkedni nem tud. Majd a hivatal méréseket végez, aminek az
eredménye nem mutat semmilyen szabálysértést. Eger vendéglátásból, idegenforgalomból élő
város. Ha a vendéglátóhelyeket korlátozzák, akkor nem biztos, hogy a város vonzereje nőni
fog. Kéri ebben az együttműködését.
Deák Boldizsár
Múlt hét pénteken az Eszterházy tér le volt zárva, nem lehetett megközelíteni a Főiskolát.
Életét vesztette egy hajléktalan. Kéri, hogy tájékoztassa a Közgyűlést ebben az ügyben.
Dr. Petrovics András ezredes
Azt nem tudja, hogy mennyi járőr volt az utcán szombaton. Mindig járőrözik egy-két páros,
de a létszám korlátozott. Árpilis 1-től 8 fő végzős kezdi meg szolgálatát az állományban.
Mindenkinek megpróbál az igényeinek megfelelően eljárni. Kiváló kapcsolatban van a
polgárőrökkel. Ők nem tudnak minden este szolgálatot teljesíteni.
Köszöni Császár tanácsnok úr dicsérő szavait a Zöld Kommandóval kapcsolatban.
Bodnár tanácsnok úr kérdésére válaszolja, hogy a következő közgyűlésre tájékoztatást készít,
mennyi zajbejelentésük volt ebben az évben. A rendőröknek intézkedési kötelezettségük van a
törvény alapján, ez kötelező. Meghallgatják a tanukat, a bejelentőt, ezt rögzítik egy
jelentésben, a döntés viszont jegyzői hatáskör. Minden esetben megküldik Jegyző úrnak.
A múlt héten reggel bejelentés érkezett, hogy ez elhalt személyt találtak az Eszterházy téren a
fák mögött, az Érseki Palota tövében. Megállapították, hogy nagy valószínűség szerint
bűncselekmény áldozata lett az elhunyt férfi. Elnézést kért a kellemetlenségért. A lezárás oka
az volt, hogy amikor ilyen súlyos bűncselekmény történik, minden apró nyomot rögzíteni kell.
Egy személy halt meg, és egy elkövető van előzetes letartóztatásban. A Megyei
Főkapitányság Bűnügyi Főosztálya folytatja a nyomozást.
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Dr. Papp Kálmán a rendőrségen hosszú éveken keresztül dolgozott. Az Ő elvesztése nagy
veszteség számukra. 15.30 perckor lévő búcsúztatáson szirénaszóval vesznek végső búcsút
Dr. Papp Kálmántól.
Habis László
Három képviselő jelezte, hogy napirend előtt szeretne szólni. Ezen felszólalásokra napirend
után kerül sor.
Képviselőtársaim a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be „Előterjesztés az EVAT Zrt. És Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata között a piaccsarnok társasház üzemeltetési
szerződésének meghosszabbításáról” címmel. Kéri, hogy szavazzanak a sürgősségi
indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról.
Megállapítja, hogy 20 igen 2 tartózkodás mellett a sürgősségi indítványt napirendre tűzték.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján a 26-os,
27-es, 28-as, 29-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják.
Kéri, hogy szavazzanak a napirendek egészére vonatkozóan. Megállapítja, hogy 22 igen 2
tartózkodás mellett Közgyűlés 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 az Önkormányzat és szervei a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók
feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket
intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki és
legfeljebb 5 perces lehet. Az önkormányzat a választ szóban vagy 15 napon belül írásban is
megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Dr. Szalóczi Ilonától lehet kérni,
és így kéri hozzá eljuttatni.
Dr. Nagy Imre (ügyrendi)
Méltatlannak érzi azt, hogy egy 4 éves országgyűlési ciklus lezárását csak napirend után
engedi. Ma ebédszünetben sajtótájékoztatót hív össze, ahol elmondja azt, amit Polgármester
úr itt nem engedett.
Habis László
Nem jelezte Képviselő úr, hogy országgyűlési képviselőként kíván felszólalni. Erről nem volt
tudomása.
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Rendelet-tervezetek:
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális
támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a
folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
A szociális támogatásokról szóló rendeletet kívánják módosítani több tekintetben. Azon
aktívkorú személyek esetében, akik rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, javasolják,
hogy rendszeres szociális segélyt állapíthassanak meg, mégpedig azoknak, akik legalább 50
%-ban elvesztették a munkaképességüket, de nem érik el a 67 %-ot. Illetve az egészség
károsodásuk a 40 %-os eléri.
Habis László
Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük a rendelettel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel
nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 20 igen szavazattal a Közgyűlés a
rendeletet elfogadta.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
11/2010. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete
a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról
valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) sz. rendelet
módosításáról
1. §. A rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A rendelkezésre állási támogatás helyett az Sztv. 37/B. § (3) bekezdése alapján rendszeres
szociális segélyt lehet megállapítani annak az aktív korúak támogatására jogosult személynek,
akinek munkaképesség-csökkenése az 50 %-ot, illetve egészségkárosodása a 40 %-ot eléri.
2. § A rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Sztv. 37/B. §-a (1) bekezdés b-d) pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosultak
számára – az Sztv. 37/C. §-a (4) bekezdésben foglalt kivétellel -, valamint annak a
rendelkezésre állási támogatásban részesülőnek, akinek a jegyző azt a megállapító
határozatban előírja, az együttműködésre kijelölt szerv a Családsegítő Intézet.
3. § A rendelet 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Helyi lakásfenntartás támogatás állapítható meg az Eger városban legalább 3
munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságok valamint a szakmai kamara együttes
javaslatára.
(2) A támogatás a munkáltató szempontjából kiemelt munkakört betöltő, legalább középfokú
szakmai végzettséget igénylő szakmában, vagy alacsonyabb végzettség esetén - a városban a
kamara által meghatározott - hiányszakmában foglalkoztatott szakemberek számára adható.
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(3) Nem támogatható a gazdasági társaságnak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
tv. szerinti vezető tisztségviselője, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.
188. §-a szerinti munkavállalója, illetve a velük közös lakásban élő hozzátartozóik.
(4) A támogatás a javaslatot benyújtó gazdasági társaságnál fennálló munkaviszony első öt
évében adható.
(5) A támogatást legfeljebb egy évre lehet megállapítani, havi összege 35 000 Ft, de nem
haladhatja meg az igazolt havi bérleti díj, albérleti díj 80 %-át. Új kérelemre a támogatás
ismételten megállapítható, összesen legfeljebb 30 hónapra.
(6) A kérelmezők támogatásra vonatkozó igényét a szakmai kamara nyújtja be.
4. § A rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápolás tényét, szükségességét és
körülményeit vizsgálni kell. A jogosultság megállapításához szükség esetén be kell szerezni
szociális szakértő szakvéleményét.
5. § A rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Átmeneti segélyként legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 50 %-ának megfelelő összeg
állapítható meg.
6. § A rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 60 %-át.
7. § A rendelet a következő 37/A. §-sal egészül ki:
Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az adósságkezelési szolgáltatás lezárását követő
7-24. hónapban abban az esetben részesülhet adósságcsökkentési támogatásban, amennyiben
az adósságkezelés óta az egy fogyasztási egységre jutó jövedelme jelentős mértékben,
legalább 20 %-kal csökkent.
8. § A rendelet 42 §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) A rendelet 15/B. § (2) bekezdése szempontjából kiemelt munkakörnek tekinthető a
munkáltató cégjegyzék szerinti gazdasági tevékenységi körei alapján szakmai végzettséghez
kötött munkakör, illetve a munkáltató szervezeti felépítése és a munkavállalónak a
végzettsége szerinti kötelező legkisebb munkabér 150 %-át elérő javadalmazása alapján a
javaslattévők által ilyennek minősített munkakör.
9. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Egyúttal hatályát veszti a rendelet 23. § (4) bekezdése.

Eger, 2010. március 26.

Habis László
polgármester

dr. Estefán Géza
jegyző
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2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok
térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük a
rendelettel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja,
hogy 20 igen szavazattal a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
12/2010. (III. 26.) számú önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) sz. rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 1-3. sz. mellékletei helyébe e rendelet 1-3. sz. mellékletei lépnek.
2. §
A rendelet 24. § (2-3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért,-ápoló-gondozó otthoni, az
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások és a támogató szolgáltatás kivételével- a rendelet 2. sz.
melléklete szerinti térítésidíj táblázatban szereplő mértékű személyi térítési díjakat kell fizetni.
(3) A támogató szolgálat keretében végzett személyi segítés és szállítás díját -a rendszeres
szolgáltatást igénybe vevők esetében szociális körülményeikre való tekintettel- a szolgáltatást
nyújtó intézmény vezetője, legfeljebb 20%-kal csökkentheti."
3. §
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, azzal, hogy a rendelet szerinti térítési díjat a
2010. április 1-től igénybe vett szolgáltatásokra kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a rendelet 6.§ (1) bekezdése.
Eger, 2010. március 26.
Habis László
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző
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3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati
fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért
kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 19/2008.
(IV.25.) számú rendelet módosításáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük a
rendelettel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja,
hogy 18 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
13/2010. (III. 26.) számú Önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati fenntartású
nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési
díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló
19/2008. (IV. 25.) számú Önkormányzati rendelete módosításáról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: Kt.) 102. §-a (2)
bekezdésének b.) pontjában, a 117. §. (4) bekezdésében, valamint a 124. § (21) bekezdésének
a.) pontjában biztosított jogkörénél fogva az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási
intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak
megállapításának szabályairól szóló 19/2008. (IV. 25.) számú Önkormányzati rendelet
módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Rendelet 2. § (2) bekezdésének f.) pontja az alábbiak szerint módosul:
f.) a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a modulzáró vizsga, a szintvizsga, a különbözeti
vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat
2. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdésének a.) pontja az alábbiak szerint módosul:
a.) A nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való
felkészüléskor a Kt. 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak.
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A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke: az (1) bekezdésben megállapított kiadások 25
%-a.
A térítési díj összege a Kt. 117. § (2) bekezdése alapján, a tanulmányi eredmények alapján
járó és a szociális alapon adható kedvezmények érvényesítése mellett sem lehet kevesebb,
mint az (1) bekezdés szerinti kiadások 15 %-a.
3. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdésének b.) pontja az alábbiak szerint változik:
b.) A Kt. 114. §-ban fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás
tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és
a tanulószoba.
A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke: az (1) bekezdésben megállapított kiadások 25
%-a.
A térítési díj összege a Kt. 117. § (2) bekezdése alapján, a tanulmányi eredmények alapján
járó és a szociális alapon adható kedvezmények érvényesítése mellett sem lehet kevesebb,
mint az (1) bekezdés szerinti kiadások 15 %-a.
4. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdésének c.) pontja az alábbiak szerint változik:
c) Az alapfokú művészetoktatási intézményben
ca) akik a 2005/2006. tanítási év előtt kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú
művészetoktatási intézményben heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és
elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga) és egy művészi
előadás, egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az évfolyam
megismétlése, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek,
felszereléseinek igénybevétele, használata,
cb) akik a 2005/2006. tanítási évben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú
művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, majd ezt
követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál: heti hat tanórai foglalkozás a
főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy
meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi
előadás, továbbá egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az
évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén, továbbá e
szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele,
használata.
cc)A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke ca) és cb) pontokban tizennyolc éven aluli
tanulóknál: az (1) bekezdésben megállapított kiadások 15 %-a, a tizennyolc éven
felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál: az (1) bekezdésben megállapított
kiadások 30 %-a.
5. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdésének d.) pontja az alábbiak szerint módosul:
d)

a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével - felnőttoktatásban
a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a
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szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési
évfolyamon a 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak.
A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke: az (1) bekezdésben megállapított kiadások 40
%-a.
A térítési díj összege a Kt. 117. § (2) bekezdése alapján, a tanulmányi eredmények alapján
járó és a szociális alapon adható kedvezmények érvényesítése mellett sem lehet kevesebb,
mint az (1) bekezdés szerinti kiadások 20 %-a.
6. §
A Rendelet 3. § (2) bekezdésének e.) pontja az alábbiak szerint módosul:
e) gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá
szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények
nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 114. §
(1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak.
A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke: az (1) bekezdésben megállapított kiadások 50
%-a.
A térítési díj összege a Kt. 117. § (2) bekezdése alapján, a tanulmányi eredmények alapján
járó és a szociális alapon adható kedvezmények érvényesítése mellett sem lehet kevesebb,
mint az (1) bekezdés szerinti kiadások 25 %-a.
7.§
A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) A térítési díjat és a tandíjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell.
Az e rendeletben meghatározott térítési díj illetve tandíj összegét tanévenként, az előző
tanév végi tanulmányi eredmény alapján – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az alábbiak szerint kell csökkenteni: 4,51 tanulmányi átlag felett 50 %-os kedvezmény,
4,01-4,50 tanulmányi átlag között 40 %-os kedvezmény 3,51-4,00 tanulmányi átlag
között 30 %-os kedvezmény.
A térítési díj-, illetve tandíjfizetési kötelezettséggel rendelkező tanulók az adott
iskolatípusban folytatott tanulmányaik megkezdésekor, az első kezdő évfolyam tanévében
egységesen a rendeletben megállapított térítési díj, illetve tandíj 70 %-át fizetik.
8. §
A Rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Alapfokú művészetoktatási intézményben az e rendeletben meghatározott térítési díj illetve
tandíj összegét tanévenként, az előző tanév végi tanulmányi eredmény alapján az
alábbiak szerint kell csökkenteni: 4,51 tanulmányi átlag felett 45 %-os kedvezmény, 4,004,50 tanulmányi átlag között 40 %-os kedvezmény, 3,50-3,99 tanulmányi átlag között 30
%-os kedvezmény.
A térítési díj-, illetve tandíjfizetési kötelezettséggel rendelkező tanulók tanulmányaik
megkezdésekor az első kezdő évfolyam tanévében egységesen a rendeletben megállapított
térítési díj, illetve tandíj 70 %-át fizetik.
9. §
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A Rendelet 5. § (4) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint változik:
a) A tanulmányi eredmény figyelembe vételével megállapított térítési díj illetve tandíj
összege
aa./ 25 %-kal csökkenthető, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
ab./ 50 %-kal csökkenthető, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegének másfélszeresét.
ac./ 80 %-kal csökkenthető, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegét.
10. §
A Rendelet 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(5) Az egy tanulónak megállapítható – a tanulmányi eredménye alapján járó és a szociális
helyzet alapján adható – kedvezmény mértéke együttesen a térítési díj, a tandíj
alapösszegének 80 %-át nem haladhatja meg. További korlátot jelent a Kt. 117. § (2)
bekezdésének rendelkezése, mely szerint egy tanítási évben a térítési díjak összege nem
lehet kevesebb annál az összegnél, mint amely a Kt. 117. § (1) bekezdésében az egyes
szolgáltatások térítési díjához meghatározott alsó százalékhatár alkalmazásával
megállapítható.
11. §
A Rendelet 5. § (7) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat a Kt. 117. § (2) bekezdésének megfelelően az alábbi
eltérésekkel kell alkalmazni.
A térítési díj alapfokú művészetoktatási intézményben nem lehet kevesebb egy tanítási
évben, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra számított
összegének zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka.
E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési
díj nem szedhető.
12. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(2) Az intézmény vezetője a rendeletben felsorolt közoktatási szolgáltatásokra vonatkozó és a
következő tanévben fizetendő térítési díjak és tandíjak alapösszegeit szakmai feladatonként
minden év május 15-ig határozza meg. Az alapösszegekről május 30-ig tájékoztatja Eger
Megyei Jogú Város Jegyzőjét, továbbá a képzésben résztvevő tanulókat és szüleiket.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény vezetője a következő tanévben fizetendő térítési
díjak és tandíjak alapösszegeit március 15-ig határozza meg. Az alapösszegekről március
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31-ig tájékoztatja Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, április 15-ig a képzésben résztvevő
tanulókat és szüleiket.
13. §
A Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:
(3) Az intézmény vezetője a fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szeptember 30-ig,
határozatban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, megjelölve a határozatban
a fizetési kötelezettség alapjául szolgáló szolgáltatás(oka)t, a térítési díjak, tandíjak
alapösszegét, az alapösszeg kiszámításának módját, a szociális helyzet és a tanulmányi
eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, a fizetendő összeget, a díjfizetési
kötelezettség hatályát, a fizetés módját, határidejét, a jogorvoslat lehetőségét és módját.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény vezetője a fizetendő térítési díj és tandíj
összegéről a (2) pontban meghatározottak szerint ad tájékoztatást.
Jelen rendelet-módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet
módosításáról az Eger, Vécsey-völgy és Bikalegelő Városrész Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán valamint Eger Településszerkezeti
Tervének módosítása
Előterjesztő:

Ficzere György
tanácsnok

Meghívott:

Auer Jolán tervező
(Tájoló-Terv Kft.)
1074 Budapest, Rottenbiller u. 24.

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük a
rendelettel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja,
hogy 20 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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102/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 27/2008. (VI. 27.) számú önkormányzati
rendelettel elfogadott Eger, Vécsey-völgy és Bikalegelő Városrész Településrendezési
Tervének módosítására készült rendelet-tervezetet és a Szabályozási Tervet, és döntött a terv
államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos
közszemlére tételről.
Felelős:

Rátkai Attila
főépítész,
az Építésügyi Iroda vezetője
A szabályozási terv államigazgatásra bocsátásának
határideje: 2010.04.30.

Előterjesztések:
5./ Előterjesztés az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola szakképzési
kínálatának bővítéséről
Előterjesztő:
Meghívott:

Dr. Sipos Mihály
tanácsnok
Rozmán Éva igazgató
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola
(Eger, Klapka u. 7.)

Dr. Sipos Mihály
Ez az előterjesztés nem jelent a város számára költségvetési plusz kiadást. Az új képesítés
forma egy kísérlet. Kíván hozzá sok sikert.
Habis László
Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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103/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi az Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskolának, a külgazdasági üzletkötő (OKJ száma: 55 345 01 0010 5504)
szakképesítés indítását a 2010/2011-es tanévtől, a 13. évfolyamon, a kifutó
szakközépiskolai tanulócsoport terhére.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése feladatul adja a Polgármesteri Hivatal illetékes
szakirodájának, hogy készítse elő az intézmény Alapító Okiratának, továbbá a
szükséges szakmai dokumentumoknak, a képzés indításával összefüggő módosítását.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Budapesti Gazdasági Főiskolával
való Együttműködési megállapodás megkötését, és felhatalmazza a Polgármestert,
illetve az intézmény igazgatóját a megállapodás aláírására.
Felelős:

a jegyző megbízásából
Habis László polgármester
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Határidő: 2010. augusztus 31.

6./ Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítására
Előterjesztő:

Dr. Sipos Mihály
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
104/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §ban meghatározott jogkörében eljárva a mellékletként csatolt Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Minőségirányítási Programot (ÖMIP) jóváhagyja, és 2010. április 1. napjával
hatályba lépteti.
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: 2010. április 1.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy
gondoskodjon az Önkormányzati Minőségirányítási Programnak az önkormányzati
közoktatási intézmények részére történő megküldéséről.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző
Társy József
OKSI Iroda vezetője
Határidő: azonnal

7./ Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2010. évi munkatervéről
Előterjesztő:

Homa János
tanácsnok

Meghívott:

Ponyi László
Eger, Lőcsei u. 16/b. Fsz. 2.

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 17 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

105/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta, és elfogadta az Egri Kulturális és
Művelődési Központ 2010. évi munkatervét.
Felelős: Társy József irodavezető
Határidő: azonnal

8./ Előterjesztés a 2010/2011. tanévben indítandó általános iskolai első évfolyamos
osztályok számáról
Előterjesztő:

Dr. Sipos Mihály
tanácsnok
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Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak 1-5-ig
terjedő határozati javaslatokra. Megállapítja, hogy 19 igen szavazattal a Közgyűlés a
határozatokat elfogadta.

106/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2010/2011. tanévben a Lenkey János
Általános Iskolában az első évfolyamon 2 osztály, a Lenkey János Általános Iskola Egerszóláti
Tagiskolájában pedig 0,5 összevont osztály induljon.
Felelős:

a jegyző megbízásából
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Határidő: 2010. augusztus 31.

107/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2010/2011. tanévben a Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában az első évfolyamon 4 első osztály induljon.
Felelős:

a jegyző megbízásából
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Határidő: 2010. augusztus 31.

108/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2010/2011. tanévben a Dr. Kemény
Ferenc Általános Iskolában az első évfolyamon 3 osztály, a Dr. Kemény Ferenc Általános
Iskola Ostorosi Tagiskolájában pedig 1 első osztály induljon.
Felelős:

a jegyző megbízásából
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Határidő: 2010. augusztus 31.
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109/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2010/2011. tanévben a
a) Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola székhely intézményében az
első évfolyamon 1 osztály induljon
b) Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Balassi Bálint Tagiskolájában
az első évfolyamon 2 osztály induljon
c) Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Tinódi Sebestyén
Tagiskolájában az első évfolyamon 2 osztály induljon
d) Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Előkészítő
Szakiskola Tagiskolájában az első évfolyamon 1 osztály induljon
e) Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Egerbaktai Tagiskolájában az
első évfolyamon 0,5 összevont első osztály induljon.
Felelős:

a jegyző megbízásából
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Határidő: 2010. augusztus 31.
110/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2010/2011. tanévben Pásztorvölgyi
Általános Iskola és Gimnáziumban az általános iskola első évfolyamán 2 osztály induljon.
a jegyző megbízásából
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda
Társy József irodavezető
Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős:

9./ Előterjesztés a közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentését
célzó pályázatok önkormányzati támogatására
Előterjesztő:

Ficzere György
tanácsnok
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Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak 1-3-ig
terjedő határozati javaslatokra. Megállapítja, hogy 19 igen szavazattal a Közgyűlés a
határozatokat elfogadta.

111/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „közoktatási kollégiumok
energiafelhasználásának csökkentését célzó pályázatok önkormányzati támogatása”
tárgyban beérkezett előterjesztést és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
kollégiumában tervezett felújítás megvalósításához - az Oktatásért Közalapítvány
Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt kollOKA-XVII. kódszámú pályázat szerinti
támogatás elnyerése esetén – bruttó 1.536.305,- Ft összegű támogatást biztosít a 2010. évi
költségvetés VII/6/22 címszáma (pályázati tartalék) terhére.
A pályázat beadásáért felelős:
Gönczi Sándor Igazgató
Határidő: 2010. április 1.
A fedezet biztosításáért felelős:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
a Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: a pályázat nyertessége esetén
2010. szeptember 30.
112/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „közoktatási kollégiumok
energiafelhasználásának csökkentését célzó pályázatok önkormányzati támogatása”
tárgyban beérkezett előterjesztést és az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium kollégiumában tervezett felújítás megvalósításához - az
Oktatásért Közalapítvány Kollégium-fejlesztési Alkuratóriuma által kiírt kollOKA-XVII.
kódszámú pályázat szerinti támogatás elnyerése esetén – bruttó 1.000.000,- Ft összegű
támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés VII/6/22 címszáma (pályázati tartalék) terhére.
A pályázat beadásáért felelős:
Kállay-Pataki Piroska Igazgató
Határidő: 2010. április 1.
A fedezet biztosításáért felelős:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
a Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: a pályázat nyertessége esetén
2010. szeptember 30.
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113/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „közoktatási kollégiumok
energiafelhasználásának csökkentését célzó pályázatok önkormányzati támogatása”
tárgyban beérkezett előterjesztést és a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium kollégiumában tervezett felújítás megvalósításához - az Oktatásért Közalapítvány
Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt kollOKA-XVII. kódszámú pályázat szerinti
támogatás elnyerése esetén – bruttó 500.000,- Ft összegű támogatást biztosít a 2010. évi
költségvetés VII/6/22 címszáma (pályázati tartalék) terhére.
A pályázat beadásáért felelős:
Matúzné Nagy Ildikó Igazgató
Határidő: 2010. április 1.
A fedezet biztosításáért felelős:
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
a Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: a pályázat nyertessége esetén
2010. szeptember 30.

10./

Javaslata „Szakmai
támogatására

programok

megvalósítása

2010”

civil

szervezetek

Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester
Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük
az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 18 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

114/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
1., Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal által „Szakmai programok
megvalósítása 2010” címmel meghirdetett pályázatokat megtárgyalta és a támogatások
vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:
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Szervezet neve
212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány 1
212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány 2
56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete
Adáshiba Színjátszó Csoport
Amatőr Képző és Iparművészeti Társaság
Agria Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelten
Közhasznú Egyesület 1
Agria Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelten
Közhasznú Egyesület 2
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport 1
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport 2
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport 3
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport 4
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport 5
Agria Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány 1
Agria Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány 2
Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány
„Az önkéntesség fejlesztéséért” Alapítvány
Állatok Nevében Fajta és Díszállat mentő Egyesület
Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány
Biosziget Rehabilitációs Alapítvány
Boróka Néptáncegyüttes
Blackrose’ Night Reneszánsz Rockzenekar 1
Blackrose’ Night Reneszánsz Rockzenekar 2
Bükki Vörös Meteor Sportegyesület 1
Bükki Vörös Meteor Sportegyesület 2
Bükki Vörös Meteor Sportegyesület 3
Caritas Hungarica Eger Alapítvány 1
Caritas Hungarica Eger Alapítvány 2
Cíves Pro Urbe Alapítvány 1
Cíves Pro Urbe Alapítvány 2
Cukorbetegek Egri Egyesülete 1
Cukorbetegek Egri Egyesülete 2
Cukorbetegek Egri Egyesülete 3
Cukorbetegek Egri Egyesülete 4
„Csodatévők” Alapítvány 1
„Csodatévők” Alapítvány 2
Dobó István Várkapitány Honvéd Kulturális Egyesület és Baráti Kör
Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet 1
Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet 2
Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet 3
Eger - Lajosváros Szent Lajos Plébánia Karitász Csoport
„Eger és
Környéke Tűzvédelméért” Alapítvány
Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete
Eger Vára Barátainak Köre Egyesület

Javasolt támogatás
e Ft
50
50
30
25
33
10
54
35
15
35
40
35
20
30
40
30
20
100
24
30
48
50
40
15
20
20
20
40
30
40
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Eger Város Védőnői a Családokért Alapítvány
Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
Egri Barátnők a Jövőért Egyesület 1
Egri Barátnők a Jövőért Egyesület 2
Egri Barátnők a Jövőért Egyesület 3
Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 1
Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2
Egri Civil Kerekasztal Szabadidő Szekciója
Egri Citerazenekar
Egri Családsegítő Alapítvány 1
Egri Családsegítő Alapítvány 2
Egri Családsegítő Alapítvány 3
„Egri Csillagok” Történelmi és Szerepjáték Klub
Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület
Egri Francia Klub
Egri Hegyi Sportegyesület
Egri Jóga Klub
Egri Majorette Egyesület
Egri Nők a Családokért Egyesület
Egri Orosz Nyelvi Klub 1
Egri Orosz Nyelvi Klub 2
Egri Senior Úszó-klub
Egri Sportmúzeum Alapítvány
Egri Szent-Györgyi Albert DSE 1
Egri Szent-Györgyi Albert DSE 2
Egri Szent-Györgyi Albert DSE 3
Egri Szív Egyesület
Egri Szociális Otthonért Alapítvány
Egri Testedző Klub 1
Egri Testedző Klub 2
Egri Testedző Klub 3
Egri Ülveszaladó Klub
Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete 1
Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete 2
Egri Vitézlő Oskola Hagyományőrző és Sport Közhasznú Egyesület
Eszterházy Károly Főiskola Hébé-Juventos Közhasznú Művészeti
Egyesület
Ezüstidő Szabadidős Egyesület 1
Ezüstidő Szabadidős Egyesület 2
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete 1
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete 2
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete 3
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete 4
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete 5
Felnémet Kultúrájáért Alapítvány 1
Felnémet Kultúrájáért Alapítvány 2
Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 1
Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 2

40
30
40
25
60
20
60
10
10
50
40
50
35
50
30
6
20
10
50
111
50
60
30
50
50
40
20
30
20
50
20
100
50
50
40
-
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Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület 3
FET Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja 1
FET Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja 2
Forrás Alapítvány Eger 1
Forrás Alapítvány Eger 2
Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület 1
Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület 2
Gondviselő Alapítvány
Hevesi József Magyarnóta Klub
Heves Megyei Életreform Népfőiskola 1
Heves Megyei Életreform Népfőiskola 2
Heves Megyei Fotóklub
Heves Megyei Honismereti Egyesület 1
Heves Megyei Honismereti Egyesület 2
Heves Megyei Népművészeti Egyesület
Heves Megyei Természetbarát Szövetség 1
Heves Megyei Természetbarát Szövetség 2
Heves Megyei Természetbarát Szövetség 3
Heves Megyei Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete
Honvéd Hagyományőrző Egyesület 1
Honvéd Hagyományőrző Egyesület 2
Honvéd Hagyományőrző Egyesület 3
Honvéd Hagyományőrző Egyesület 4
Horváth Zsigmond Lajos Fotókör
Hun Fokos Szövetség Hagyományőrző Egyesület
Kabarécsütörtök Klub
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület
Kálvin Ház Alapítvány 1
Kálvin Ház Alapítvány 2
Kálvin Ház Alapítvány 3
Kárpát Egyesület, Eger 1
Kárpát Egyesület, Eger 2
Kárpát Egyesület, Eger 3
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület 1
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület 2
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület 3
Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület 4
Keresztény Édesanyák Közössége 1
Keresztény Édesanyák Közössége 2
Kertbarátkör Egyesület 1
Kertbarátkör Egyesület 2
Kertbarátkör Egyesület 3
Kis Áron Magyar Játék Társaság
Kolping Foltvarró Csoport 1
Kolping Foltvarró Csoport 2
Kurul Dobosok Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület
Lenkey-s Bajtársi Szövetség

40
50
50
110
20
40
15
10
15
80
40
50
40
27
24
10
80
60
30
40
25
30
20
20
50
30
30
20
20
20
20
20
10
50
20
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Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi
csoport 1
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi
csoport 2
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi
csoport 3
Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete 1
Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete 2
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület
Magyar Vöröskereszt Eger Területi Szervezete
MATASZ Heves Megyei Szervezete
Mondjunk Mancsot Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 1
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 2
Moziüzemeltető Kulturális Alapítvány
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Heves
Megyei Szervezete
Nagycsaládosok Egri Egyesülete
Noszvaji Közhasznú Diák-, és Tömegsport Egyesület
„Nő az erő” Közhasznú Egyesület
Olimpia Társastánc Sportegyesület
Összhang Közhasznú Egyesület 1
Összhang Közhasznú Egyesület 2
Pannónia Sacra Alapítvány
Pannónia Singers Alapítvány
Part Egri Kulturális, Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Diáksport Egyesület
Shotokan Karate Közhasznú Önvédelmi SE. Eger
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége- Egri Szervezete
S.O.S. Vox Humana „Telefonszolgálat” Alapítvány 1
S.O.S. Vox Humana „Telefonszolgálat” Alapítvány 2
Szederinda Alapítvány 1
Szederinda Alapítvány 2
Szent György Lovagrend Egri Priorátus 1
Szent György Lovagrend Egri Priorátus 2
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
Szivárvány Képzőművész Kör 1
Szivárvány Képzőművész Kör 2
Szöcskék Akrobatikus Rock and Roll Táncsport Egyesület
Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület 1
Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület 2
Univerzum Klub
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 1
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 2
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 3
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete 4
Véradó Mozgalomért Alapítvány
Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület
Ward Mária Alapítvány

50
20
30
30
40
40
15
15
15
30
50
50
40
25
15
50
15
30
70
30
50
80
40
70
50
50
15
30
10
30
20
30
40
40
50
30
10
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„Zöld Szív” Környezetvédő Csapat

65
Összesen:

Alapítvány neve
212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány 1
212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány 2
Agria Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány 1
Agria Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány 2
Az Egri Csillagásztorony Védelmében Alapítvány
„Az önkéntesség fejlesztéséért” Alapítvány
Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány
Biosziget Rehabilitációs Alapítvány
Caritas Hungarica Eger Alapítvány 1
Caritas Hungarica Eger Alapítvány 2
Cíves Pro Urbe Alapítvány 1
Cíves Pro Urbe Alapítvány 2
„Csodatévők” Alapítvány 1
„Csodatévők” Alapítvány 2
„Eger és
Környéke Tűzvédelméért” Alapítvány
Eger Város Védőnői a Családokért Alapítvány
Egészségügyi Szakképzésért Alapítvány
Egri Családsegítő Alapítvány 1
Egri Családsegítő Alapítvány 2
Egri Családsegítő Alapítvány 3
Egri Sportmúzeum Alapítvány
Egri Szociális Otthonért Alapítvány
Felnémet Kultúrájáért Alapítvány 1
Felnémet Kultúrájáért Alapítvány 2
Forrás Alapítvány Eger 1
Forrás Alapítvány Eger 2
Gondviselő Alapítvány
Kálvin Ház Alapítvány 1
Kálvin Ház Alapítvány 2
Kálvin Ház Alapítvány 3
Moziüzemeltető Kulturális Alapítvány
Pannónia Sacra Alapítvány
Pannónia Singers Alapítvány
S.O.S. Vox Humana „Telefonszolgálat” Alapítvány 1
S.O.S. Vox Humana „Telefonszolgálat” Alapítvány 2
Szederinda Alapítvány 1
Szederinda Alapítvány 2
Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
Véradó Mozgalomért Alapítvány

5.022 e Ft
Javasolt támogatás
E Ft
50
50
35
15
35
35
20
100
24
30
40
30
40
30
60
10
10
111
30
50
50
50
50
40
40
25
30
50
15
30
40
70
15
50
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Ward Mária Alapítvány
Összesen:

10
1.370 e Ft

2., Fedezete : II / 48. - Alapítványok és civil szervezetek támogatása
Felelős
Határidő:

11./

a jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet a Gazdasági Iroda vezetője
Dr. Kovács Luca a Titkársági Csoport vezetője
2010. december 30.

Előterjesztés az Eger városban bekövetkezett pince- és partfalomlások vis maior
pályázatai tárgyában
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak 1-5-ig
terjedő határozati javaslatokra. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a Közgyűlés a
határozatokat elfogadta.

115/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Szépasszony-völgy 7711/4. hrsz-on bekövetkezett omlás.
Helye: Eger, Szépasszony-völgy 7711/4. és 7711/1. hrsz.
A káresemény forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
2010. év
%
3.750.000 Ft
30
Ft
Ft
8.750.000 Ft
70
12.500.000 Ft
100

25
-

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 12.500.000
Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).

* Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a helyreállítást követően a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven
keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész
aláhúzandó).
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésről szóló 10/2010. (II.26.) számú költségvetési rendelet VII/23.
„Pályázati tartalék” címszámról biztosítja.
Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: 2010. március 31.
Felelős:

116/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Vitkovics M. utca 3920/2. hrsz-on bekövetkezett omlás.
Helye: Eger, Vitkovics M. utca 3920/2. hrsz.
A káresemény forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
2010. év
%
4.200.000 Ft
30
Ft
Ft
9.800.000 Ft
70
14.000.000 Ft
100
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-

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 14.000.000
Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).

* Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a helyreállítást követően a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven
keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész
aláhúzandó).
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésről szóló 10/2010. (II.26.) számú költségvetési rendelet VII/23.
„Pályázati tartalék” címszámról biztosítja.
Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: 2010. március 31.
Felelős:

117/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Vécsey S. utca 21. szám előtt a 5371. hrsz-on
bekövetkezett omlás.
Helye: Eger, Vécsey S. utca 21. szám előtt a 5371. hrsz.
A káresemény forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
2010. év
%
3.000.000 Ft
30
Ft
Ft
7.000.000 Ft
70
10.000.000 Ft
100
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-

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 10.000.000
Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).

* Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a helyreállítást követően a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven
keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész
aláhúzandó).
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésről szóló 10/2010. (II.26.) számú költségvetési rendelet VII/23.
„Pályázati tartalék” címszámról biztosítja.
Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: 2010. április 6.
Felelős:

118/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Verőszala u. 152. szám mögött a 2479. hrsz-on
bekövetkezett omlás veszélyelhárítása
Helye: Eger, Verőszala u. 152. szám mögött a 2479. hrsz.
A káresemény forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
2010. év
%
1.800.000 Ft
30
Ft
Ft
4.200.000 Ft
70
6.000.000 Ft
100
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-

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.000.000
Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).

* Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a helyreállítást követően a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven
keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész
aláhúzandó).
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésről szóló 10/2010. (II.26.) számú költségvetési rendelet VII/23.
„Pályázati tartalék” címszámról biztosítja.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: 2010. április 15.
119/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az
Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Eger, Cifrakapu tér 12. szám mögött a 1413/2. hrsz-on
bekövetkezett omlás.
Helye: Eger, Cifrakapu tér 12. szám mögött a 1413/2. hrsz.
A káresemény forrás összetétele
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior igény
Források összesen

adatok Ft-ban
2010. év
%
750.000 Ft
30
Ft
Ft
1.750.000 Ft
70
2.500.000 Ft
100
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-

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 2.500.000
Ft, melynek fedezetét az Önkormányzat nem tudja/részben tudja (a megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel
érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).

* Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a helyreállítást követően a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven
keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 napon belül igazolja a
biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.
-

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata más – a tulajdonában lévő –
vagyontárggyal a feladatát el tudja látni/nem tudja ellátni (a megfelelő rész
aláhúzandó).
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a saját forrás összegét a 2010. évi
költségvetésről szóló 10/2010. (II.26.) számú költségvetési rendelet VII/23.
„Pályázati tartalék” címszámról biztosítja.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: 2010. április 15.

12./

Előterjesztés a (volt Siesta Cipőbolt, Eger, Dobó tér 2. sz.) üzlet bérleti jogának
visszaadásáról
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a
határozati javaslat 1. pontjára. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
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Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjára. Megállapítja, hogy 16 igen 1
tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

120/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.(II. 01.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése
alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti
jog hátralévő részének visszafizetéséhez az önkormányzatot ért kár levonását követően a
10/2010 (II.26.) számú rendelettel jóváhagyott 2010 évi költségvetés 125./2.1.3. címszáma
terhére:
Csépe János egyéni vállalkozó részére, (üzlethelyiség: Eger, Dobó tér 2.) 3.405.107,-Ft,+
851.277,-Ft ÁFA, azaz Hárommillió-négyszázötezer egyszázhét forint plusz
nyolcszázötvenegyezer kettőszázhetvenhét forint ÁFA, azzal, hogy amennyiben a leadás ,ill.
újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár
megállapításra kerül a vagyonrendelet (19.§.(9) 2. bekezdés), a megállapított kár értékkel a
kifizetendő összeg csökkentendő.
A bérleti jog megváltott időszakára eső visszafizetendő összegnek és a bérlő fennálló
tartozásának egyenlege 2010.04.15. napján: 2.073.368,-Ft,+ 518.341 ÁFA, amely tényleges
pénzügyi rendezést igényel.
A bérleti jog ellenértékének visszafizetési feltétele, hogy a bérleti jog tulajdonosa jelöljön
meg ajánlattevőt.
Felelős: Dr. Estefán Géza Címzetes Főjegyző
megbízásából: Gazdasági Iroda
Jogi és Szervezési Iroda
Határidő: 2010. június 30.

121/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és gazdálkodásáról szóló
5/2008. (II.1.) sz. rendelet felhatalmazása alapján nyílt licites eljárás keretén belül 5 éves
határozott idejű bérleti jogviszonyát meghirdeti az egri 4971 hrsz-ú, nem lakás célú, 63 m2
alapterületű üzlethelyiségnek (Siesta cipőbolt) 1.740.000. Ft+ÁFA/év induló áron .
Az induló éves bérleti díj: 1.740.000. Ft.+ÁFA
Az ingatlan teljesen közművesített.
Licitlépcső: 10.000,- Ft
Licitálás helye: 3300 Eger, Dobó tér 2. I. számú tárgyaló
Licitálás és eredményhirdetés időpontja: 2010.április hó 15. nap 10.00 óra
Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap
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Elő bérleti jog: nincs
Az bérleti szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.
Fizetési feltételek: a teljes vételár megfizetése a szerződéskötéstől számított 8 nap.
A licites eljáráson történő indulás feltétele 435.000 Ft. összegű pályázati biztosíték befizetése, ami
egyben ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről, és amely a vételárba beszámításra kerül. A
befizetést az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003 számú
számlaszámára kell teljesíteni 2010. április hó 14. nap 16.00 h – ig.
Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2010. április hó 12. nap 10-11 óra között.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
-

az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép
a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át vagy beszámításra
kerül
az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatot visszavonja
a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az
érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni:
- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát
legalább egyszerű másolatban.
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében licitál), akkor
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazást
- Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített 30
napnál nem régebbi másolati példányát
- Magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumait
- A pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs
tartozása.
Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése
estén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni.
Továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Az ingatlanról további információk érhetőek el a www.eger.hu honlapon, illetve felvilágosítás
kérhető munkanapokon Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Iroda,
Vagyongazdálkodási Csoportjánál (H-Cs 8-1600 óráig, Pénteken 8-1200 óráig) a (36) 523730-as telefonszámon.
Felelős:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető

Határidő:

2010. június 30.
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13./ Előterjesztés a Kígyó Patika és a Korall Patika üzlethelyiségének ismételt bérleti
jog megváltásáról és bérleti jogviszonyáról
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a
határozati javaslat 1. pontjára. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjára. Megállapítja, hogy 16 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

122/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és gazdálkodásáról szóló
5/2008. (II.1.) sz. rendelet alapján elfogadja az egri 4971 hrsz-ú, természetben Eger Dobó tér
2. alatt található Kígyó Patika forgalmi értékét 30.700.000 Ft+ÁFA összegben. Egyetért a
bérleti jog értékesítésével 10 éves időtartamra a Dobó Téri Kígyó Patika Bt. részére
16.885.000 Ft+ÁFA ellenérték megfizetése mellett.
Felelős: Dr. Estefán Géza Címzetes Főjegyző megbízásából:
Gazdasági Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
Jogi és Szervezési Iroda
Határidő: 2010. június.30.

123/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és gazdálkodásáról szóló
5/2008. (II.1.) sz. rendelet alapján elfogadja az egri 1307/10 hrsz-ú, természetben Eger
Kallómalom 88-90. alatt található Korall Patika forgalmi értékét 22.600.000 Ft+ÁFA
összegben. Egyetért a bérleti jog értékesítésével 10 éves időtartamra a Bükk-Pharma
Gyógyszertár Bt. részére 12.430.000 Ft+ÁFA ellenérték megfizetése mellett.
Felelős: Dr. Estefán Géza Címzetes Főjegyző megbízásából:
Gazdasági Iroda Vagyongazdálkodási Csoport
Jogi és Szervezési Iroda
Határidő: 2010. június.30.
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14./

Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására (Eger, BajcsyZs. u. 2. (egri 4953/A/2. hrsz)
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Meghívott:

Várkonyi György igazgató
EVAT Zrt. (Eger, Zalár u. 1-3.)

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 15 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

124/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.(II. 01.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése
alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti
jog és bérbeszámítás hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a
2010.évi költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére:
Loskáné Bodó Zsuzsanna (üzlethelyiség: Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.) 2.067.927,-Ft, azaz
Kettőmillió-hatvanhétezer-kilencszázhuszonhét forint összegben, melyből a kárfelmérési
jegyzőkönyvben szereplő károk levonásra kerülnek a visszafizetés összegéből.
Felelős:
Határidő:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
2010. május 31.
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15./

Előterjesztés az Agria Volán Zrt. részére 2009. évben nyújtott normatív és
önkormányzati támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok
Meghívott:

Kelemen Imre vezérigazgató
Agria Volán Zrt. (Eger, Mátyás kir. u. 134.)

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 15 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

125/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 10/2009. (II.27.) számú rendelettel
jóváhagyott 2009. évi költségvetés II.-es fejezet 56-os címszámán az 55.000 eFt összegű
önkormányzati, valamint az 52.246 eFt összegű normatív támogatás, mindösszesen 107.246
eFt felhasználásáról készült elszámolást.
Felelős:
Határidő:

16./

Agria Volán Zrt.
2010. május.31.

Előterjesztés Heves Megyei Vízmű Zrt. részére átadott fejlesztési pénzeszköz,
valamint a 2009. évben beadott lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási pályázat
során elnyert pénzösszeg elszámolásáról
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok
Meghívott:

Dr. Bánhidy Péter vezérigazgató
Heves Megyei Vízmű Zrt. (Eger, Hadnagy u. 2.)

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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126/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 11/2007.(II.23.) számú rendelete
alapján az Eger Szépasszony-völgy ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztésére a Heves
Megyei VÍZMŰ Zrt részére nyújtott bruttó 70.000 eFt összegű felhalmozási célú
pénzeszköz felhasználásáról nyújtott elszámolást.
2.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 9/2008. (II.29.) számú rendelettel
elfogadott 2008. évi költségvetésben bruttó 79.800 eFt összegű fejlesztési célú
pénzeszköz szennyvíztisztító telepre fordított beruházás elszámolását.

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 709/2008. (XII.18.) számú
közgyűlési határozatával jóváhagyott a Heves Megyei Vízmű Zrt által 2009. évre
tervezett, az egri szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep felújítási, rekonstrukciós
feladatait és az ivóvíz hálózati rekonstrukciós feladatokat 139 mFt összegű műszaki
tartalommal. A 2009. évi fejlesztési és rekonstrukciós munkák a Szépasszonyvölgy
történelmi pincesorok (alsó szint) szennyvíz, ivóvíz kivitelezésének teljes befejezését,
a fejlesztési célra visszaforgatott értékcsökkenésből megvalósuló beruházásokat
10/2009. (II.27.) számú rendelettel elfogadott 2009. évi költségvetésben bruttó 79.800
eFt, valamint a Zrt saját forrásból megvalósult beruházásait tartalmazzák.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által 2009. évben az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezéséről szóló 3/2009. (III.10.) KvVM rendelet alapján a
Tárcaközi Bizottság által jóváhagyott 131.859.900 Ft támogatás felhasználásáról
készült elszámolást. Az elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatás a
központosított előirányzat előírásainak megfelelően került felhasználásra,
visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn (1-4. számú tanúsítványok).
Felelős: Heves Megyei Vízmű Zrt
Határidő: 2010. május 31.

17./

Előterjesztés az Egri Bitskey Aladár Uszoda részére 2009. évben nyújtott
támogatás elszámolásáról
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok
Meghívott:

Szente János ügyvezető
Eger Termál Kft. (Eger, Frank T. u. 5.)
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Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

127/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Eger Termál Kft. részére a központi
költségvetésből a Bitskey Aladár Uszodához nyújtott támogatás elszámolását. Felhatalmazza
Polgármester Urat, hogy az Önkormányzati Minisztérium felé történő elszámolást a
következő záradékkal lássa el: „Igazoljuk, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos
pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.”
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: 2010. június 15.

18./

Előterjesztés az Eger Termál Kft részére Török fürdő rekonstrukciójához
nyújtott fejlesztési célú pénzeszköz elszámolásáról
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok
Meghívott:

Szente János ügyvezető
Eger Termál Kft. (Eger, Frank T. u. 5.)

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

37

128/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta az Eger Termál Kft részére a 2006. január 31.
napján kelt Együttműködési és Támogatási Megállapodás alapján a Török Fürdő
fejlesztéséhez nyújtott, mindösszesen 220.000 eFt. összegű fejlesztési támogatás teljes körű
elszámolását. Elfogadja a Heves Megyei Önkormányzat érdekkörében kért többleteszköz
beszerzésére nyújtott 25.549.346 eFt. összegű támogatás elszámolását. Egyetért azzal, hogy
az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek
felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.
Felelős: EVAT Zrt Igazgatósága
Határidő: 2010. május 31.

19./

Előterjesztés
Eger
Megyei
Jogú
80/2010. (II. 25.) számú határozatának módosításáról

Város

Közgyűlése

Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
Az 1/2004. számú rendelet a belterületbe vonással kapcsolatos eljárásokat illetve fizetendő
összegeket, kiszámításának alapján tartalmazza. Rengeteget foglalkoznak ezekkel az
ügyekkel. Nyilván akinek fizetni kell, az soknak tartja. Az eddigi tapasztalatok alapján
foglalkoznak azzal, hogy felül kell vizsgálni ezt a rendeletet mégpedig azzal a szándékkel,
hogy a viták elkerülése érdekében javaslatuk az lenne, hogy a kedvezményeket meg kellene
szüntetni. Mindenki talál indokot, milyen kedvezményre jogosult. Az alaptarifát viszont
lejjebb kell venni.
Császár Zoltán
Az anyag precíz, értelmezhető. Köszöni Jegyző úrnak.
Habis László
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az A.) változatra. Megállapítja, hogy 18
igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a korábbi határozatát fenntartja.
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129/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályában változatlanul fenntartja a 80/2010. (II. 25.)
számú határozatát.
Felelős:

Dr. Barta Viktor
Irodavezető
Határidő: azonnal

20./ Javaslat az egyesületek 2010. évi uszodahasználatára fordítandó pénzügyi keret
felosztásáról
Előterjesztő:

Jánosi Zoltán
tanácsnok

Jánosi Zoltán
Évek óta nem változtattak az uszoda kereten. Javasolja, hogy a pénzmaradványi szakaszba
próbáljanak emelni.
Habis László
Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés,
észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a kiosztott 7-es pontra szavazzanak.
Megállapítja, hogy 13 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztés egészére vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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130/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja 2010. évre az egyesületek részére
kedvezményes uszodahasználat felosztásának a Közgyűlés elé történő beterjesztését a
következők szerint:
Uszodatámogatás 2010. évre
Javasolt
támogatás
2010. évi
(Ft)
1.*
Egri Városi Úszóklub
6.500.000
2.*
ZF Hungária Egri Vízilabda Klub 25.000.000
3.*
Búvár és Vízisport Klub
2.500.000
4.*
Integra Agria Úszó Egyesület
6.500.000
5.*
Egri Vízmű SC. Vízilabda Klub 900.000
6.*
EKF Vízilabda Club
400.000
7.
Egri Senior Úszó Klub
1.500.000
8.
Oktatási Intézmények
7.000.000
9.
Eszterházy Károly Főiskola
2.000.000
10.
Rekreáció (Katolikus iskolák 400.000
Orsz. versenye 2010-ben)
11.
Nagycsaládosok, 60 év feletti 1.100.000
nyugdíjasok úszástámogatása
12.
Úszó érettségi
300.000
13.
Országos
Úszóversenyek 7.000.000
(serdülő, ifjúsági, felnőtt)
14.
Egri Triatlon Klub
700.000
15.
Nagy Sport Egyesület
500.000
16.
Paraaqua Alapítvány
700.000
Összesen:
63.000.000
Ssz

Egyesület

2.) A támogatás felhasználása - az Egri Városi Úszó Klub, a ZF Hungária EVK, a Búvár és
Vízi Sport Klub, Integra Agria Úszó Egyesület, az Egri Vízmű SC, EKF. Vízilabda Klub
–egyesületek esetében csak a vízfelület használatára történhet. A sportolói arcképes
belépők megvásárlása az Egyesületek tagjainak a feladata.
3.) A 7-16. 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 13.
sorszám alatti rendezvényekkel kapcsolatos uszodahasználatra és egyéb, az uszoda által
biztosított szolgáltatásokra is igénybe vehető.
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4.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az uszodahasználati támogatási keret
meghatározásával, mely 2010. év január 01. napjától 2010. december 31. napja közötti
időszakra vonatkozik, az Eger Termál Kft. által benyújtott számla alapján.
Felelős: Eger Termál Kft ügyvezetője
Határidő: 2010. december 31.
5.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az egyesületek, intézmények,
nagycsaládosok 2011. I. negyedévében bázis szinten vehessék igénybe a Bitskey Aladár
uszodát a 2011. évi költségvetés elfogadásáig.
Felelős: Eger Termál Kft ügyvezetője
Határidő: 2011. április 01.
6.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú
megállapodások megkötésére, aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza Címzetes
főjegyző megbízásából
Társy József irodavezető
2010. április 30.

Határidő: 2010. május 31.
7.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az Eger Termál Kft részére 2010.
évben nyújtandó 63.000 e Ft támogatást a tényleges felhasználás alapján 2010. IV.
negyedévében felül kell vizsgálni.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Társy József irodavezető
Eger Termál Kft ügyvezetője
2010. november 30.

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

21./ Javaslat
Eger
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlése
2010.
év
II. negyedévi feladattervére, valamint a 2010. év III. negyedévi feladattervtervezetére
Előterjesztő:

Habis László
polgármester
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Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük
az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 18 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

131/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. év II. negyedévi feladattervét, valamint a 2010.
év III. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

folyamatos

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2010. II. negyedévi feladatterv
A Közgyűlés időpontja:

2010. április 29.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2009. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Lajosváros nyugati terület
504-es tömbre vonatkozó Szabályozási Terv módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a magánerős külterületi út-és
csapadékelvezető rendszer karbantartásának, építésének szervezéséről és a hozzájárulás
rendszeréről szóló 24/2000 (IV.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2009. évi
beszámolójáról és eredményfelosztásáról, ügyvezető igazgató 2009. évi prémium
feladatának kiértékeléséről, valamint tájékoztatás a Társaság 2010. I. negyedéves
gazdálkodásáról
Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft 2009. évi beszámolójáról és
eredményfelosztásáról, ügyvezető igazgató 2009. évi prémium feladatának kiértékeléséről,
valamint tájékoztatás a Társaság 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról
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Előterjesztés nem lakás célú helyiségek hasznosítása ( aktuális üres helyiségek licites
bérbeadása )
Előterjesztés Környezetvédelmi Alapból Alapítványok támogatására
Előterjesztés az Eger város települési szilárd kommunális hulladék összegyűjtésére és
elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződésről
Előterjesztés a meglévő lakóépületek szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményező
energia-hatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energia felhasználást
támogató beruházások, valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására
Előterjesztés a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására
és mérésére alkalmas eszközök beszerzésének támogatására.
Előterjesztés az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának
támogatására
Előterjesztés pályázati önerő meghatározására a Kossuth Zsuzsa szakközépiskola megújuló
energiával támogatott energetikai korszerűsítésére
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009
évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztés az „Eger Testnevelésért és Sportjáért”, valamint az „Eger Kiváló Sportolója”
kitüntetés adományozására
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az „Eger Város Oktatás- és Nevelésügyéért”, az „Eger Kiváló Pedagógusa”
kitüntetés valamint a „Polgármesteri Dicséret” elismerés adományozására
Javaslat pályázat benyújtására az Európa Polgárokért c. uniós programban való részvételre
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2010. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató az alap-, és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanév első
félévében elért eredményeiről
Tájékoztató a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak tapasztalatairól
Tájékoztató az ÉMOP - Észak-Magyarországi Operatív Program Turisztikai attrakciók
fejlesztése című pályázatról
Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Polgármester 2010. I
negyedévben saját hatáskörben hozott döntéseiről
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A Közgyűlés időpontja:

2010. május 27.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Dél-keleti városrész
Tihamér út – vasúti pályatest – Kistályai út – belterületi határ és a 10437/1 hrsz-ú ingatlan
által határolt terület Szabályozási Tervének módosításáról
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft 2009. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról,
ügyvezető igazgató 2009. évi prémium feladatának kiértékeléséről, valamint tájékoztatás a
Társaság 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Agria-Humán Kft 2009. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról,
valamint tájékoztatás a Társaság 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Agria Film Kft 2009. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról,
ügyvezető igazgató 2009. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, valamint tájékoztatás a
Társaság 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft 2009. évi beszámolójáról és
eredményfelosztásáról, ügyvezető igazgató 2009. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről,
valamint tájékoztatás a Társaság 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2009. beszámolójáról és eredményfelosztásáról,
valamint tájékoztatás a Társaság 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról
Előterjesztés nem lakás célú helyiségek értékesítéséről ( Eger, Malomárok u. 8. 19 m2
garázs Eger, Rákóczi u. 43. 18 m2 garázs Eger, Kertész u. 2. 73 m2 üzlet )
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város éghajlatvédelmi stratégiai tervéről
Előterjesztés Lakásigénylési névjegyzék módosítására
Előterjesztés a Garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat intézményvezetők határozott időre szóló megbízására
Javaslat az „Előny 2010” pályázat keretében történő alapítványi támogatásra
Javaslat a 2011. évi Európa Napok megrendezésére
Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján végzett 2008. évi feladatokról
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
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Tájékoztató a 2010. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről
Tájékoztató az Egri Kisdiák Tanács és a Városi Diáktanács éves tevékenységéről

A Közgyűlés időpontja:

2010. június 24.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Baktai út 0939/74,
0939/68, és a 2970/5 ingatlannal határolt terület Szabályozási Terv módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítására Eger, Szépasszony-völgy városrész szabályozási
tervének felülvizsgálata kapcsán valamint Eger város Településszerkezeti tervének
módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítására Eger, K2-es út és környéke szabályozási terv II. üteme
kapcsán
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a levegőminőség védelméről
szóló 20/2004. (VI. 04.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a fizető várakozóhelyek
kijelöléséről, és használatának szabályozásáról szóló 17/1998.(V.20.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztés nem lakás célú helyiségek hasznosítására, üres helyiség licites bérbeadása
Előterjesztés Eger Sportstadion atlétikai pálya felújításáról
Előterjesztés az Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
Előterjesztés a közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi mutatószámainak várható
alakulásáról, valamint a szükséges előirányzat módosításokról
Előterjesztés a meglévő lakóépületek szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményező
energia-hatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energia felhasználást
támogató beruházások, valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
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Javaslat az "Eger Város Egészségügyéért" és a "Szociális Gondoskodásért" kitüntetés
adományozására
Javaslat Pro Cultura Agriae-díj és Nívódíjak adományozására
Javaslat „Pro Agria Díj” adományozására
Javaslat a 2011. évi turisztikai nagyrendezvények támogatására
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2010. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által beadott TÁMOP 5.2.5/08/01/C
(Gyermek és fiatalok integrációs programjai, kábítószerügyi komponens) pályázat
megvalósításának folyamatáról
Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási
intézmények 2009. évi Országos Kompetenciamérésen elért eredményeiről
Tájékoztató a nemzetközi kapcsolati események eredményeiről

2010. III. negyedévi feladatterv-tervezet
A Közgyűlés tervezett időpontja: 2010. augusztus 26.
Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2010. (II. 26.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítása az Eger, Délkeleti Külterület ( Kistályai út- Vécseyvölgy utca- Eger város közigazgatási határa ) szabályozási terve és Településszerkezeti terv
módosítása kapcsán
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
módosítása az Eger, Donát utca – 0296/1 hrsz. telek kapcsán
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete Eger Város kötelező
közművelődési és kulturális feladatairól szóló 18/2008.(IV.25.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztés külterületi útfejlesztést szolgáló pályázat benyújtásáról
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Előterjesztés „Eger Megyei Jogú Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” elismerő cím
adományozásáról
Előterjesztés Lakásigénylési névjegyzék módosítására
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Tájékoztató a 2010. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a 2010. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a régióban megalakult Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek
együttműködéséről
Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Polgármester 2010. II.
negyedévben saját hatáskörben hozott döntéseiről

A Közgyűlés tervezett időpontja: 2010. szeptember 23.
Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Város környezetvédelmi
programjáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Dél-keleti városrész
Tihamér út – vasúti pályatest – Kistályai út – belterületi határ és a 10437/1 hrsz-ú ingatlan
által határolt terület Szabályozási Tervének módosításáról
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2010. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2010. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Egri TISZK Kft. 2010. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2010. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft 2010. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
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Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrás Kft 2010. évi üzleti terv első féléves teljesítéséről
Előterjesztés az Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
Előterjesztés a meglévő lakóépületek szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményező
energia-hatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energia felhasználást
támogató beruházások, valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek támogatására
Előterjesztés a 2011. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról

Felsőoktatási

Önkormányzati

Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. év IV. negyedévi feladattervére,
valamint 2011. I. negyedévi feladatterv-tervezetére
Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények 2011/2012. tanévben indítható
tanulócsoportok számára
Beszámoló a 2010 évi turisztikai nagyrendezvényekről
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2010. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanévben elért
eredményéről

Szeleczki János
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
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22./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 14 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
132/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
beszámolót elfogadja.

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal
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Sürgősségi indítvány
Előterjesztés az EVAT Zrt. És Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között a
piaccsarnok társasház üzemeltetési szerződésének meghosszabbításáról
Előterjesztő:

Habis László
Polgármester

Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük
az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

133/2010. (III. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az EVAT Zrt kizárólagos tulajdonosa úgy határoz,
hogy meghosszabbítja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt között
2004. március 01. napjával létrejött üzemeltetési szerződést, maximum egy éves időtartamra
2010. április 01. napjától 2011. március 31. napjáig, 1 hónapos rendes felmondási idővel.
Felhatalmazza a Polgármestert a módosított üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős:

Habis László, polgármester
EVAT Zrt.
Határidő: 2010. április 30.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér
2.) képviseli Habis László polgármester, mint Tulajdonos, (továbbiakban: Tulajdonos)
Másrészről az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. (Eger, Zalár út 1-3.) képvisel:
Várkonyi György ügyvezető, mint Üzemeltető között a mai napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
1./ Felek rögzítik, hogy Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése ……/2010……..) számú
döntése értelmében a piacüzemeltetési feladatok ellátásával az EVAT Zrt.-t bízza meg az
alábbiak szerint:
2.1. A Tulajdonos kizárólagos tulajdonában álló, Eger, Katona tér 2. szám alatti Piaccsarnok
társasházban lévő nem lakás célú helyiségek és elárusító tér teljes körű szabad
hasznosításával:
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-4870/5A-1
-4870/5A-2
-4870/5A-3
-4870/5/A-4
-4870/5/A-6
-4870/5A-7
-4870/5/A-8
-4870/5/A-9
-4870/5/A-10
-4870/5/A-11
-4870/5/A-13
-4870/5/A-14
-4870/5/A-15
-4870/5/A-3

hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.
hrsz.

irodahelyiség
raktárak
üzlet
egyéb helyiség
egyéb
üzlet
üzlet
hulladékgyűjtő, takarítószertár
zöldségbolt és raktár
hőközpont
szabad elárusítótér
WC
WC (emeleti)
üzlet

59 m2
118 m2
36 m2
30 m2
13 m2
15 m2
27 m2
13 m2
48 m2
85 m2
870 m2
15 m2
15 m2
36 m2

2.2. A Tulajdonos 2.1. pontban foglalt tulajdonát érintő képviselet ellátására, harmadik.
személyekkel szemben a hatósági, bírósági és végrehajtási eljárások során Önkormányzat
nevében és képviseletében teljes jogkörrel Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza.
2.3. A Katona téren, mint közterületen a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati
rendeletben foglalt szabályok szerinti piaci – ünnepi vásár – árusítás feltételeinek
biztosítására. 2.4. Az egri 4870/3 hrsz-on felvett, mindösszesen 2133 m2 alapterületű és az
Árva közben létesített ideiglenes (kavicsos) parkoló üzemeltetésével.
2.5. Az egri 1307/58 hrsz-on felvett, mindösszesen 522 m2 alapterületű felsővárosi alpiac
üzemeltetésével.
3./ A 2.1. pont vonatkozásában az Üzemeltető különösen az alábbi, a Társasházban az
önkormányzatot terhelő költségeket, mint közös költségeket köteles megfizetni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

közüzemei díjak (gáz, víz, villany, szemétszállítás díja)
takarítás
üzemviteli költség (biztosítás, kötelező érintésvédelem, lift felülvizsgálat díja)
karbantartás (csatornatisztítás, dugulás elhárítása stb.)
állagmegóvó munkák
őrzés, védelem
felújítási alap
egyéb díjak (ügyvédi, könyvelési stb. díjak)

4./A 2.3. pont vonatkozásában az Üzemeltető köteles gondoskodni az árusítást biztosító
eszközök karbantartásáról, pótlásáról. Az Üzemeltető köteles gondoskodni a Katona téri
piacon idényjellegű gombaszakértő foglalkoztatásáról, a piacfelügyelők önkormányzat által
megjelölt helyiségben történő elhelyezéséről.
5./A 2.4. pont vonatkozásában az Üzemeltető köteles a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és
használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok
alkalmazásával a parkolás rendjéről gondoskodni, ezen belül:
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5.1. A parkolóhelyek automatával való felszereléséről.
5.2. A jegykiadó automaták szolgáltatásának folyamatos biztosításáról.
5.3. Az automaták működéséről, esetleges meghibásodásáról folyamatos napló vezetéséről,
5.4. A bevétellel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról,
5.5. A parkolóhelyek folyamatos tisztán tartásáról,
5.6. A parkolóhelyek téli időszakban való hó-, és síkosság-mentesítéséről,
5.7. A parkolóra vonatkozó közúti jelzőtáblák és információs táblák biztosításáról,
karbantartásáról,
5.8. A parkolóhelyek évi egyszeri felújító festéséről,
5.9. Burkolatjavítások elvégzéséről,
5.10. A parkolójegy megváltását az általa foglalkoztatott ellenőrök útján ellenőrzi, akiket
névvel és fényképpel hitelesített igazolvánnyal (kitűzővel) lát el,
5.11.Gondoskodik a parkolójegyet nem váltók parkolási pótdíjának behajtásáról,
behajtatásáról, a reklamációk kivizsgálására, bérletjegyek eladására ügyfélszolgálati
irodát tart fenn.
6./ A 2.5. pont vonatkozásában az Üzemeltető köteles a felsővárosi alpiacon az árusítás
feltételeit a vonatkozó rendeletben előírtak szerint biztosítani, annak takarításáról
gondoskodni.
7./ Az Üzemeltető a 2.3-6. pontokban foglalt feladatok elvégzésével felmerült költségeket a
2.1. ingatlanok hasznosítási díjából, a beszedett helypénzekből és a 2.4. pont alatti parkoló
üzemeltetés során eladott parkolójegy díjakból fedezi. A parkolási pótdíjak az Üzemeltetőt
illetik meg.
8./ A Tulajdonos Közterület-felügyeletén keresztül gondoskodik a vásárokról és piacokról
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak betartásáról, különösen:
•
•
•
•

Ellenőrzi az őstermelők, kereskedők árusítási jogosultságát
Szankciót szab ki illegális árusítás esetén
Betartatja a piacüzemeltetési szabályzatot
Biztosítja a Katona István téren a gyalogos közlekedés zavartalanságát.

9./Az Üzemeltető köteles gondoskodni a városi búcsúkon az árusítás feltételeiről és a terület
takarításáról.
10./ Felek a szerződést maximum 1 éves határozott időtartamra, 2010. április hó 1-től 2011.
március 31-ig kötik.
11./ Amennyiben bármelyik fél a szerződésben vállalat lényeges kötelezettségét – ide értve a
külön törvényben meghatározott eseteket is (pl.: Kbt.) – megszegi és írásbeli
figyelmeztetés ellenére kötelezettségét nem teljesíti, a Tulajdonos, illetve az Üzemeltető a
felszólításban foglalt határidő eredménytelen leteltét követően 3 hónapos felmondási idő
kikötésével jelen szerződést felmondhatja (rendkívüli felmondás). Bármelyik fél jelen
szerződést indoklási kötelezettség nélkül 1 hónapos felmondási idővel írásban
felmondhatja (rendes felmondás). A szerződés megszűnése, megszűntetése esetén felek
kötelesek egymással elszámolni.
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Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint jogügyleti akaratukkal minden
ben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Eger, 2010. …………….…. napján.

______________________________
EMJV Önkormányzata
Tulajdonos

________________________________
EVAT Zrt.
Üzemeltető

Tájékoztatók:
23./ Tájékoztató az Állami Számvevőszék vizsgálatáról az állami feladat (közfeladat)
ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének tárgyában
Előterjesztő:

Habis László
Polgármester

Szeleczki János
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék vizsgálatáról az állami feladat
(közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének tárgyában készült tájékoztatót
19 igen szavazattal elfogadta.
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
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24./ Tájékoztató komplex szakmai ellenőrzésről
Előterjesztő:

Dr. Sipos Mihály
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
tájékoztatóval kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 19 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

25./ Tájékoztató "Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás" teljesüléséről
Előterjesztő:

Habis László
polgármester

Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük
az tájékoztatóval kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 20 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Napirend utáni hozzászólás
Dr. Nagy Imre
Eger az ország egyik legszeretettebb városa. Elmúlt egy 4 éves parlamenti ciklus, amelyben
már 8 éve lehet Eger egyéni országgyűlési képviselője. Büszke arra, hogy képviselőként
módja volt szolgálni a várost. Köszöni az egrieknek a lehetőséget, és a támogatást. Büszke az
eredményekre, és a fejlődésekre, melyet az elmúlt 20 évben elért. Köszöni az elmúlt 16 évet
képviselő társainak, akikkel már korábban is együtt dolgozott.
Csákvári Antal
A Vécsey Sándor u. 22. számú házzal kapcsolatban elmondja, hogy áldatlan az az állapot, ami
október ót a vártól 200 méterre van. Jön az idegenforgalmi idény. Szeretné, hogy érjék el a
tulajdonosnál, hogy az építési törmeléket rövid időn belül szállíttassa el. Többször megkereste
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az illetékes irodát, ahol elmondták, hogy már bírságot is kiszabtak. A tulajdonos ígéreteket
tett az elszállításra, de az ügy nem halad előre.

Felszólalási jegy:
Horváth Mátyás
Két témában kért szót. Sajnos többedszerre kell a Közgyűlés előtt megjelennie a gyakorlatozó
harci repülőgépek ügyében. Hiába volt minden felkérésük, nem változott semmi. Az elmúlt
napokban, hetekben éppen úgy gyakorlatoznak a harci gépek, mint eddig. Többször
megkereste a hatóságokat más egri polgárok szorgalmazására is. Sajnos részükről csak
mellébeszélés volt, amit kapnak, ezzel nem elégedettek. Az nem érdekli, hogy a Hadügy
Minisztérium egy közlekedési hatóságnak van alárendelve, és nem tudja saját maga
szabályozni a gépek repülési pályáját, útvonalát. A Hadügyminisztérium tehetetlen a
Légiközlekedési Hatósággal szemben, amely oly remekül végzi munkáját, hogy most kellett
leváltani az izraeli kémrepülőgépek miatt a vezetőjét. A válaszuk az volt, hogy ez az egyetlen
hely, ahol lehet gyakorolni a hegyvidékre való feljutást. Kérése Polgármester úr, illetve a
várhatóan parlamentbe jutó képviselők felé, hogy törvényi módosítást indítványozzanak
abban a kérdésben, hogy a Légvédelmi Hatóság ne dirigálhasson a Hadügyminisztériumnak.
A Minisztérium ugyanis az Országgyűlés hatásköre alá tartozik beszámolási kötelezettséggel,
míg ez a hatóság felelőtlenül azt tesz, amit akar. Az imént Dr. Nagy Imre képviselő úr nagy
büszkeséggel emelte ki, hogy milyen idegenforgalmi jelentősége van a városnak, és mennyire
élhető. Sajnos a 4 év alatt ebben a kérdésben nem ért el semmit. Itt az idegenforgalmi szezon,
lés már nem csak a z egriek „élvezhetik” a kiömlő bődületes hangot, hanem majd a turisták is.
Nem hiszi, hogy azok a turisták, akiket várnak, ilyen övezetben szeretnék érezni magukat.
Kérése, hogy a haderő reform részeként indítványozzák azt, hogy nem egy nagyváros felett
legyen az a folyosó, amit kijelölnek a gépek gyakorlatozására. Inkább kísérjék el a biztonsági
úton az izraeli kémrepülő gépeket Ferihegyre, és az országhatárig, ne ugyanaznap
gyakorlatozzanak Eger légterében. Nincsen a honvédelem ellen.
Kéri, hogy amikor az új parlament összeül, és a testületből egx páran ott lesznek,
indítványozzák azt, hogy a következő év január 1-étől Egerbe visszakerüljön a Felderítő
Zászlóalj. A Laktanya újra katonai célokat szolgáljon, és biztosítsa a város és a régió
biztonságát. Ez más szempontból is jó a város lakóinak, a közbiztonságok évszázadok óta
képviselte az egriek hadereje, a másik, hogy rengeteg munkahelyet és munkalehetőséget jelent
a város lakói számára. Kéri, hogy járjanak el annak érdekében, hogy a laktanya funkciójának
megfelelően működhessen.
A másik téma ami miatt szót kért, a Magyarok Szövetsége Mozgalom nevében szeretne
köszönetet mondani a város vezetői részére. Ennek az egyik oka az, hogy a mai napon lesz a
város bevezető útvonala mellett egy gyönyörű üdvözlőtábla elhelyezése fából, amelyen a
városba érkezőket üdvözli a tábla magyar illetve rovásírással. Köszöni, hogy a tábla kitételét
lehetővé tették.
Köszöni, hogy az Eger környéki kistermelőknek lehetővé tették azt, hogy az Érsek kertben 4.
alkalommal megrendezésre kerülhet a Magyarok Vására, amely részben az egri
állampolgároknak ad közvetlen vásárlási lehetőséget a termelőktől. Felajánlja segítségüket a
városnak kulturális és természet megóvását szolgáló témakörökben is. Kéri, hogy a város
továbbiakban is támogassa a Szövetség munkáját.
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Petrilyák Jánosné
Nagyon feldúlt és bosszús, amikor póttagként megválasztották, és csont nélkül ment át a
képviselő urak tölcsérén, mert nem póttagként szeretett volna szerepelni, hanem tagként és
tiszteletdíjért. A pártsemlegesség feltétel. Köszöni a bizalmat, de nem kér a póttagságból.
Nem fog készen állni 16 ezer forintét senki kedvéért sem, majd elmegy szavazni és arra
szavaz, akit jónak lát.
Köszöni Deák Boldizsárnak, hogy feltette a kérdést Rendőrkapitány úrnak, mert most Ő tette
volna meg. Egy hajléktalan élete ugyanolyan értékes, mert a jóisten adta és volt egy barbár
ember, aki elvette.
A Szalapart tisztasága egy ember lelkiismeretességén múlik. Három éve hosszabbítja a
szerződését Rittenbacher Ödön a Városgondozás Eger Kft. vezetője. Gondolja, hogy így
gazdaságos. Konzultált Bodnár Pál úrral is és támogatja ennek az embernek a tevékenységét,
de elküldik. Kéri, hogy figyeljenek. Szociális érzékenység van vagy nincs? Nagyon elkeserítő,
amikor ügyintézés címen találkozik vele szembeni ellenszenvvel. Most már lehet, hogy félnek
a Szociális Irodában, amikor kérdezte, hogy ilyen nyomtatvány van-e? Nevelőszülői
tevékenység kibővítésére szeretne vállalkozást létrehozni, nem családi napközit.
Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kíván.
Császár Zoltán
Rittenbacher Ödön úr törvényesen jár el, a közmunka program keretében alkalmaz embereket,
és ennek az alkalmazásnak ez a feltétele. Menni időre lehet alkalmazni embereket, az adva
van. A munkáját úgy végzi, ahogy az elő van írva.
Deák Boldizsár
Való igaz, hogy a város felett elviselhetetlen a városba a repülőgép zaj.
Habis László
Több napirend nem lévén az ülést berekeszti. A következő közgyűlés 2010. április 29-én 900
órakor lesz.
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Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

