JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. május 27-én
megtartott ü l é s é r ő l.

Jelen vannak:

Bodnár Pál, Csákvári Antal, Deák Boldizsár, Ficzere György,
Habis László, Homa János, Dr. Horuczi Csaba, Kalmár Péter,
Láng András, Dr. Nagy Imre, Nagy István, Nyerges Andor, Orosz
Lászlóné, Dr. Sipos Mihály, Sneider Tamás, Szántósi Rafael,
Szeleczki János, Vizi Gyula

Tanácskozási joggal:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Dr. Gál János
könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető:

Kiss Andrea

Habis László
Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket
és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság
részéről megjelent Bognár József alezredes urat.
Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy 26 képviselő közül jelen van 18 képviselő, így a közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Kéri képviselőtársait, amennyiben a Rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük
van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel.
Kérdés nincs a rendőrség felé.
Megérkezett:

Császár Zoltán és Gálfi Antal

Napirend előtti hozzászólások:
Sneider Tamás
Az országgyűlési választáson parlamenti képviselőnek választották és úgy döntött, hogy
2010. május 31-i dátummal lemond az önkormányzati képviselői tisztségéről.
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Mindenkinek köszöni az elmúlt nyolc évben nyújtott segítségét, támogatását és a
munkáját, melyet a képviselői tevékenységéhez kapott.
Jánosi Zoltán és Pál György

Megérkezett:
Habis László

Megköszi Sneider Tamás munkáját és tevékenységéhez további jó egészséget kíván.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be:
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző:
1./

Előterjesztés az Agria Volán Zrt. helyi közlekedés támogatásáról,

valamint személye::
2./

Előterjesztés az Eger Termál Kft. Felügyelő Bizottsági tag lemondásának
elfogadásáról és új Felügyelő Bizottsági tag delegálásáról

címmel.
Szavazás a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról.
Szavazás:

22 igen szavazattal elfogadásra került.

Bejelenti, hogy a 22. számú napirendi pontot az Előterjesztő v i s s z a v o n t a.
Tette ezt azért, mert további szakmai egyeztetések szükségesek a megfelelő megoldás
érdekében.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján a 32;
33 és 34-es számú napirendet zárt ülésen tárgyalják.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

22 igen szavazattal elfogadásra került.

Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a 26. számú napirendi pontot – Előterjesztés a
Képviselőtestület borának megválasztására – utolsó napirendi pontként tárgyalják.
„Tisztelt Közgyűlés!
Mielőtt rátérnénk az elfogadott napirendek tárgyalására, engedjék meg, hogy
tájékoztassam az ülésünkön résztvevő kedves vendégeinket, hogy az Alapokmány 28. §-a
lehetőséget ad arra, hogy a Közgyűlés ülésén jelenlévő 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, együttesen legfeljebb 5 percben.
Az Önkormányzat a választ azonnal szóban, vagy 15 napon belül írásban is megadhatja.
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Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Dr. Szalóczi Ilonától lehet kérni, és így
kérem hozzám eljuttatni.”

1./

Előterjesztés az Egri TISZK Kft. ügyvezető megbízatásának meghosszabbításáról

Előadó:

Dr. Sipos Mihály
tanácsnok

Meghívott:

Takács Zoltán ügyvezető
(Eger, Kertész u. 128.)

Dr. Sipos Mihály
Megköszöni Takács Zoltán úr eddigi munkáját, aki nagy lelkesedéssel és szakmai
hozzáértéssel végezte a feladatát. Ugyan ilyen komoly szakmai munkával vett részt Eger
város szakképzési koncepciójának kialakításában és a vesz részt abban a munkában, amit a
szakképzési koncepció is megkövetel a szakképző intézményektől.
Kéri az előterjesztés támogatását.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

22 igen szavazattal, elfogadásra került.

199/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Takács Zoltánt 2010. június 1.
napjától 2015. június 1. napjáig öt éves időtartamra a társaság taggyűlése az Egri TISZK
Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé válassza, aki az ügyvezetői feladatokat határozatlan idejű
munkajogviszony keretében látja el, munkaviszonyára az MT. X. fejezetében foglaltakat, a
vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Az ügyvezető személyi alapbére változatlan marad.
Az ügyvezető munkaviszonya megszűnése esetén a társaságnál töltött munkaviszonyának
időtartama alapján a Munka Törvényköve szerint meghatározott juttatásokra jogosult.
Az ügyvezetői megbízatás a taggyűlés határozatával válik hatályossá.
Felhatalmazza a társaság taggyűlésén részvevő személyt, hogy e közgyűlési határozat
alapján szavazzon.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármester Urat az Egri TISZK
Nonprofit Kft. társasági szerződés módosításának, valamint Takács Zoltán Úr
munkaszerződés módosításának aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. május 31.

Takács Zoltán ügyvezető igazgató úrnak további sok sikert kíván a munkájához.
Rendelet-tervezet
2./

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 (egy fordulóban tárgyalt)

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Megérkezett:

Szavazás:

Jékli Sándor
22 igen szavazattal elfogadásra került.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
17/2010. (V.28) számú önkormányzati rendelete

a magánerős külterületi út- és csapadékelvezető rendszer karbantartásának, építésének
szervezéséről és a hozzájárulás rendszeréről szóló 24/2000 (IV. 21.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

1. §
A rendelet 1. §- a az alábbiak szerint módosul:
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„(1) A magánerős külterületi út és csapadékelvezető rendszer, mint közmű,
karbantartására, javítására, újjáépítésére, megépítésére és burkolattal történő ellátására
fordítható pénzeszközök keretösszegét, a Közgyűlés az adott tárgyévre vonatkozó éves
költségvetés jóváhagyása során - külterületi utak építése, felújítása költségvetési sorokon határozza meg.
(2) Jelen rendelet hatálya nem terjed ki az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2004
(I. 30.) számú rendeletében foglalt út és közműfejlesztésekre.”

2. §
A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási külterületén
- az érvényes település szerkezeti tervvel, valamint szabályozási tervvel vagy tervekkel
egyezően - a magánerő bevonásával önkormányzati, és törvényi szabályozás alapján
önkormányzati tulajdonba kerülő szövetkezeti területen megvalósuló út- és
csapadékelvezető rendszer felújítási, újjáépítési, megépítési, létesítési munkáira és
burkolattal történő ellátására, mint közműépítési munka (a továbbiakban: közműépítés)
megvalósítására.”

3. §
A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal évente egyezteti a Hegyközséggel. Az
egyeztetett pályázati kiírást annak megjelenése előtt a Városfejlesztési és -üzemeltetési
Iroda az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra.”
4. §
A rendelet 6. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(6) A tárgyévre vonatkozó támogatási igényeket a tárgyi év március 15-ig lehet
benyújtani.”

5. §
A rendelet 7. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Az önerős közműépítésre elkülönített, de tárgyév augusztus 20. napjáig szerződéssel
le nem kötött összeget, a külterületi út- és csapadékvíz elvezető rendszernek a tárgyév
őszén szükséges, nem önerős felújítására kell felhasználni. Ebben az esetben a felújítandó
utak és csapadékvíz elvezető elemek helyrajzi számainak listáját a Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda előterjesztésére az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
minden év szeptember 15. napjáig határozza meg.”
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6. §
A rendelet 8. § (1), (3) és (5) bekezdéseinek helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„(1) A 6.§ (6) bekezdésben meghatározott határidőig összegyűjtött pályázatokról az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi, valamint a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottságok tájékoztatást kapnak.”
„(3) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálását Pályázati Bíráló Bizottság
végzi,melynek tagjai:
- az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, vagy a Bizottság általa
meghatalmazott tagja, aki egyben a Bíráló Bizottság elnöke,
- a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda vezetője, vagy az
általa meghatalmazott munkatársa,
- a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Irodájának vezetője, vagy az általa
meghatalmazott munkatársa,
- a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda vezetője, vagy az általa meghatalmazott
munkatársa.
A Bizottság határozatát tárgyi év április 15-ig egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A
Bizottság határozatképességének feltétele, hogy a határozathozatalnál legalább 3 tagja
jelen legyen.
Szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt.”
„(5) A támogatásra fordítható összeg felhasználásáról a Polgármesteri Hivatal a
Közgyűlés Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága részére minden évben a
zárszámadás időpontjára beszámolót készít.”

7. §
A rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Amennyiben a terület műszaki vagy városképi adottságai indokolják – az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság egyedi döntése alapján – az önkormányzati
hozzájárulás mértéke a bekerülési költség maximum 70%-a is lehet.”

8. §
A rendelet 10. § (3)- (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:
„(3) A tervezett út- közműépítésre, illetve felújításra a Polgármesteri Hivatal a Kbt. és az
Önkormányzat mindenkor érvényben lévő közbeszerzési szabályzatában foglalt
rendelkezések betartásával (köz)beszerzési eljárást folytat le. A Hivatal a beérkező
ajánlat(ok) alapján egyeztet az építőközösséggel.
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A beérkezett ajánlat(ok) alapján a Polgármesteri Hivatal és az építőközösség a
közműfejlesztés kivitelezésére és annak finanszírozására vonatkozóan írásos
együttműködési megállapodást kötnek.”
„(4) Az előző bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján a Polgármesteri
Hivatal előkészíti a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést. A vállalkozási
szerződést a megrendelők részéről a Polgármester írja alá.”

9. §
A rendelet 11. §- a az alábbiak szerint módosul:
„A magánerő bevonásával és önkormányzati hozzájárulással megvalósult út- és közmű
önkormányzati tulajdon.”

10. §
A rendelet 12. §- a hatályát veszti.

11. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

H a b i s László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

3./

Dr. E s t e f á n Géza
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a
várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról
17/1998.(V.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására
( egy fordulóban tárgyalt )

Előadó:

Meghívott:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Várkonyi György igazgató
EVAT Zrt. (Eger, Zalár u. 1-3.)

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

fizető
szóló
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Császár Zoltán
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén is elmondta, hogy támogatják azt,
hogy a városban rendezett parkolók legyenek kialakítva, hiszen az nagyban befolyásolja a
város arculatát. Elengedhetetlennek tartja azt, hogy a parkolók tisztasága, használhatósága,
minősége olyan legyen, hogy a megemelt tarifának megfelelően bárki úgy érezze, hogy
kellő ellenszolgáltatást kap, a kifizettet parkolójegyért.
Kéri az parkolók üzemeltetőjétől, hogy alaposan nézzen át minden parkolót, tegye
olyanná, hogy a szolgáltatás arányos legyen a kifizetett parkolójegy árával.
Jánosi Zoltán
Meglátása szerint újabb problémát generálnak ez által, hiszen az Egészségház utcán így
egy emeltebb tarifa lesz, viszont az ugyan olyan távolságra lévő automata, mint jelenleg a
Kossuth L. utcában van, most a Klapka Gy. utcában lesz elérhető. Ebből lehet probléma,
hogy más parkolójegyet használnak másik területen. Érdemesnek látná az összes
automatának az elhelyezését, pozícióját megnézni, hogy ezzel az átjárással, fog-e újabb
probléma jelentkezni, vagy más területeken kisebb számban van-e ilyen típusú probléma.
Szívesen látna egy olyan kimutatást, melyből megtudhatnák, hogy a parkolóknak milyen a
kihasználtsága, ebből az önkormányzatnak, az EVAT-nak milyen bevétele van. Nem
összességében hanem, külön-külön parkolónkként. Kéri, hogy a következő, júniusi
közgyűlésre készüljön egy olyan tájékoztató, amelyből megismerhetik a különböző
parkolók kihasználtságát, bevételi adatait és a nyári-téli időszakban hogyan alakultnak a
kihasználtságok.
Pál György
Az előterjesztés egy mondata generálta a hozzászólást. Mégpedig: „Javaslom, hogy az
autósok igényeit figyelembe véve és az ellenőrzés egyszerűsítését segítve, az Egészségház
u. ( Kertmozi területe is ) kerüljön átsorolásra az I. övezetből a „Kiemelt övezetbe”.”
Nehezen tudja elképzelni, hogy az autósok igénye az lenne, hogy többet fizessenek a
parkolásért. Emlékei szerint háromszor is, négyszer is emeltek. A kiemelt övezetbe
átkerülés mennyi kiesést, vagy plusz bevételt jelent majd az EVAT számára? Szerinte
százezres nagyságrend lehet, pontosan nem tudja megítélni, de ilyen nagyságrendű
előterjesztés jön eléjük akkor, amikor koncepcionális problémák vannak Eger
parkolásával. Úgy gondja, hogy amikor sokkal komolyabb problémákkal fognak
szembenézni a parkolás területén és a belvárosi parkolók kapcsán, akkor egy ilyen
előterjesztésben nem lát se racionalitást, se szakmaiságot.
Császár Zoltán
Tanácsnok úr nem jól emlékszik, 3-4 alkalommal nem volt díjemelés. Az autósok igénye
az, hogy ha egy történelmi belvárosba bejön, akkor tudjon kulturáltan parkolni és akár a
Dobó teret, akár a várat 5 perces sétával el tudja érni. Nagyon is kiemelt övezet az
Egészségház utca, mert központban lévő, kulturált, balesetmentes parkolásra ad
lehetőséget. A város közlekedési helyzete az adottságából fakadóan elég nehézkes, néha
katasztrofális. A parkolókat ennek a figyelembevételével kell elhelyezni.
Más városok parkolási díjaival összehasonlítva, Egerben még nem is olyan drága a
parkolási díj.
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Pál György
Nem biztos, hogy tarifálisan emeltek parkolási díjakat, hanem övezeti átcsoportosítás által
történt emelés.
Habis László
Emlékei szerint legalább 2 éve nem nyúltak a tarifákhoz. Rendelkeznek olyan részletes
adatokkal arra vonatkozóan, hogy mely parkolóknak milyen a kihasználtsága és abban
milyen a szezonalitás. A kimutatást szívesen a képviselők rendelkezésére bocsátják.
Ezzel a törvényalkotással az volt a cél, hogy most a lehető legkisebb változtatást
eszközöljenek a parkolási rendszerben. Ennek legfőbb indoka az, hogy új törvény alkotása
folyik és ha az nem történne meg, akkor ha július 01-től egy lehetetlen helyzetbe kerülne
valamennyi város, mert hiányzik a jogalap ezen tevékenységhez. Az új törvény Eger
számára gyökeresen újat nem fog hozni tekintettel arra, hogy egy 100 %-os önkormányzati
tulajdonú végzi ezt a tevékenységet. Az új törvény e tekintetben egy jelentős változtatást
hoz majd. Új jogi alapokra kell helyezni majd a tevékenységet.

Szavazás:

16 igen, 4 nem és 3 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
18/2010. (V.28) számú önkormányzati rendelete
a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról
szóló 17/1998.(V.20.) számú önkormányzati rendelet módosítására

1. §
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
Egész évben üzemelő várakozóhelyek
Kiemelt övezet
• Bajcsy-Zsilinszky u. - Fellner Jakab u.
• Kossuth L. u.
• Centrum parkoló
• Egészségház u. (Kertmozi területe is)
I. övezet
• Belvárosi ABC udvara
• Katona István tér
• Katona István tér patakpart (Árva köz - Maczky Valér utca között)
• Zalár u.
• Egészségház u. (Kertmozi területe is) – hatályon kívül helyezve
• Csiky Sándor u. (Gimnáziumnál)
• DOMUS parkoló
• Bazilika parkoló
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2. §
Jelen rendelet-módosítás 2010. július 01-től lép hatályba.

Habis László
polgármester

4./

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályiról szóló 5/2008. (II.17.) számú
önkormányzati rendelet módosítására ( 0882/5 hrsz-ú út értékesítése )
( egy fordulóban tárgyalt )

Előadó:

Ficzere György
tanácsnok

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
A 6. számú napirendi pont után került megszavazásra a rendelet-tervezet határozati
javaslat részre.
/ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzati
tulajdonban lévő a 0882/55 hrsz-ú, 1043 m2 területnagyságú ingatlan
értékesítését Varga Attila 3300. Eger, Ankli József út 15. alatti lakos részére
208.600.- Ft.- azaz kettőszáznyolcezer hatszáz forint (200.-Ft/m2) vételár
önkormányzatunk részére történő megfizetésével, amennyiben a változási
vázrajz elkészítése, záradékolása, tulajdonjog átvezetése a kérelmező
feladata és költsége./

Szavazás:

21 igen, 1 nem szavazattal, elfogadásra került.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
19/2010. (V.28) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályiról
szóló 5/2008. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására
( 0882/5 hrsz-ú út értékesítése )

11

1. §
Az 5/2008. (II.01.) vagyonrendelet 4-5. sz. mellékletét képező külterületek közt felsorolt
törzsvagyon részét képező egri külterületi 0882/55 hrsz-on nyilvántartott 1043 m2
térmértékű külterületi ingatlant teljes egészében kivonja a törzsvagyoni körből, ezáltal a
melléklet e tételt érintő része törlésre kerül:

Cím
Rózsás-dűlő

Helyrajzi szám

Terület
(m2)

0882/55

0

2. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

5./

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város Címzetes
Főjegyzője

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Almagyar és
Merengő Városrész Leányka utca – a főiskola területét északnyugatról és
északkeletről megkerülő tervezett út – Bálint pap utca – városrész határ – Szabó
Sebestyén utca által határolt tömbjének Szabályozási Tervi módosítása és Eger
MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása ( I. forduló )

Előadó:

Ficzere György
tanácsnok

Meghívott:

Wolf Beáta településtervező
(1145 Budapest, Jávor u. 18.)

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

18 igen és 3 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

12

200/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2009.(III.27.) számú önkormányzati rendelettel
elfogadott Eger, Almagyar-Merengő Városrész Szabályozási Terv módosítására készült
rendelet-tervezetet államigazgatási egyeztetésre bocsátja, továbbá az egyeztetés lezárulta
után 30 napos közszemlére teszi.
Felelős:

Rátkai Attila
főépítész
az Építésügyi Iroda vezetője

A szabályozási terv államigazgatási
egyeztetésre bocsátásának
határideje: 2010. június .24.

Előterjesztések:
6./

Javaslat közterület elnevezésére

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
Erdélyi Éva eredményei, sportolói tevékenysége sokuk számára köztudott és az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően javasolja a közterületnek róla történő
elnevezését.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Megérkezett:

Dr. Törőcsik Miklós

Császár Zoltán
Annál szebb gesztus nincs, mint amikor egy város nem feledkezik meg arról, hogy akár
sportolója, irodalmára, történésze, stb. a saját városának dicsőséget hozott, hírnevét
öregbítette.
Örömmel szavazza meg az előterjesztést.
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Habis László
Személy szerint is fontosnak tartja azt, hogy kitűnő sportolókról is nevezzenek el utcákat.
Jelen esetben Erdélyi Éva valóban egy olyan sportolója volt Egerben, akire büszkék
lehetnek.

Szavazás:

17 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

201/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11995 helyrajzi számból a mellékelt vázrajz szerint
kialakítandó területnek az „Erdélyi Éva utca” elnevezést adja.
Felelős:

Rátkai Attila
irodavezető
Gadavics Gyula
irodavezető

Határidő:
- végrehajtás megkezdésére: azonnal
- közgyűlési beszámolásra:2010. december 31.
( A vázrajz a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

A 4. számú napirendi pont esetében csak a rendelet-tervezetről szavaztak, a határozati
javaslatról nem.
Szavazást kér a 4. számú napirendi pont határozati javaslatára.

Szavazás:

21 igen szavazattal, elfogadásra került.

202/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzati tulajdonban lévő a
0882/55 hrsz-ú, 1043 m2 területnagyságú ingatlan értékesítését Varga Attila 3300. Eger,
Ankli József út 15. alatti lakos részére 208.600.- Ft.- azaz kettőszáznyolcezer hatszáz
forint (200.-Ft/m2) vételár önkormányzatunk részére történő megfizetésével, amennyiben a
változási vázrajz elkészítése, záradékolása, tulajdonjog átvezetése a kérelmező feladata és
költsége.
Felelős:

Gazdasági Iroda,
Jogi és Szervezési Iroda

Határidő:

2010. október 28.
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Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Szeleczki János
7./

Előterjesztés az URBACT II. program SURE projekt költségvetéséről

Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László
Egy szakmailag tartalmas, izgalmas és jól haladó munka ügyében kéri a testület
támogatását. A következő évekre vonatkozóan összesen 6 millió forint kötelezettség
vállalás szükségeltetik ahhoz, hogy a pályázati folyamat továbbra is eredményes lehessen.
Szeleczki János
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

22 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

203/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az URBACT II. program SURE projekt
megvalósítására 2011. évben 3.200.000.- Ft, 2012. évben 2.800.000.- Ft önrészt biztosít.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. május 31.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László
8./

Előterjesztés a Bem tábornok u. 3. számú ingatlanon lévő épület-komplexumnál
a használati meleg víz igény megújuló energiaforrással történő előállításáról
szóló KEOP pályázat benyújtásához szükséges saját erő egy részének
biztosításáról
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Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Bányász Róbert

Megérkezett:
Sneider Tamás

Örömmel fogadta ezt az előterjesztést, hiszen egyik kitörési lehetőségnek látja azt, hogy
minél több megújuló energiaforrást használjon a város. Ezen belül a napenergia lehetősége
komoly jelentőséggel bírhat. Egy ausztriai példát említ, mely a városra még pozitív
turisztikai kihatással is volt
Nem elhanyagolható tény, hogy komoly állami támogatás is igénybe vehető erre a célra.
Szeretné, ha az elkövetkező időkben minél több ilyen pályázatot nyújtanának be és
Egerben ennek hatásai néhány év múlva mind energia, mind idegenforgalom tekintetében
is gyümölcsözően alakulnának.
Habis László

Szavazás:

22 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

204/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „A Bem tábornok u. 3. számú
ingatlanon levő épület-komplexumnál a használati melegvíz igény megújuló
energiaforrással történő előállításáról szóló KEOP pályázat benyújtásához szükséges saját
erő egy részének biztosításáról” tárgyú előterjesztést és a pályázat benyújtásához
szükséges, saját erőként felhasználható 15 millió Ft összegű önkormányzati támogatást
biztosítja.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Szeleczki János

Felelős:

Dr. Juhászné Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője

Határidő:

2010. május 31.

16
9./

Előterjesztés a földgáz szabad piaci beszerzési pályázatában nyertes kereskedő
kiválasztásáról és szerződéskötésről a nyertes ajánlattevővel a Helyi Közbeszerzési
Szabályzattól eltérő módon

Előadó:

Habis László
polgármester

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

19 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

205/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „A földgáz szabad piaci beszerzési
pályázatában nyertes kereskedő kiválasztásáról és a szerződéskötésről a nyertes
ajánlattevővel a Helyi Közbeszerzési Szabályzattól eltérő módon” tárgyú előterjesztést és
megadja a felhatalmazást arra, hogy Közbeszerzési Szabályzattól eltérően a nyertes
ajánlattevőről az ÖKDB döntsön és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az ÖKDB
döntése alapján aláírja a nyertes ajánlatot tevő kereskedővel a szerződést.
Az eljárás eredményéről a 2010. augusztusi Közgyűlésre tájékoztatást kell készíteni.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:
- szerződés aláírására:

2010. június 30.

- tájékoztató készítésre: 2010. augusztus 26.

10./

Előterjesztés a közvilágítási célú, illetve az intézményi energiaigényt biztosító
villamos áram szabad piaci beszerzési pályázatában nyertes kereskedő
kiválasztásáról és szerződéskötésről a nyertes ajánlattevővel a Helyi Közbeszerzési
Szabályzattól eltérő módon

Előadó:

Habis László
polgármester

17
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

17 igen és 4 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

206/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta „A közvilágítási célú ill. az intézményi
energiaigényt biztosító villamos áram szabad piaci beszerzési pályázatában nyertes
kereskedő kiválasztásáról és a szerződéskötésről a nyertes ajánlattevővel a Helyi
Közbeszerzési Szabályzattól eltérő módon” tárgyú előterjesztést és megadja a
felhatalmazást arra, hogy Közbeszerzési Szabályzattól eltérően a nyertes ajánlattevő(k)ről
az ÖKDB döntsön és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az ÖKDB döntése alapján
aláírja a nyertes ajánlatot tevő kereskedővel (kereskedőkkel) a szerződést(eket).
Az eljárás eredményéről a 2010. augusztusi Közgyűlésre tájékoztatást kell készíteni.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:
- szerződés aláírására:

2010. július 31.

- tájékoztató készítésre: 2010. augusztus 26.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László
11./

Javaslat az "Előny 2010" pályázat keretében történő alapítványi támogatásra

Előadó:

Jánosi Zoltán
tanácsnok

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

22 igen szavazattal elfogadásra került.
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207/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Előny 2010” pályázat keretében történő
alapítványi támogatásokat és az alábbiak szerint fogadta el:

Sz

A pályázó neve

A pályázat címe

Pályázó számlaszáma

1.

Egri Családsegítő
Alapítvány

„ Balatoni Barangoló”

11739009-20119148

2.

Szakmai tábor és Nemzetközi 11610005-01047900Szederinda Alapítvány Virágkarneválon való
10000004
bemutatkozás

3.

Pannónia Sacra
Alapítvány

12./

Bakancsos Hittantábor

Javasolt
tám. (Ft)

111020031913399510000001

Felelős:

Dr. Estefán Géza
jegyző megbízásából
Társy József
Oktatási, Kulturális, Sport és
Ifjúsági Iroda vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője

Határidő:

azonnal

50.000.50.000.-

50.000.-

Előterjesztés a 2010. évben a Helyi Környezetvédelmi Alapra beérkezet
pályázatok elbírálásáról

Előadó:

Ficzere György
tanácsnok

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

23 igen szavazattal, elfogadásra került.
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208/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Környezetvédelmi Alapból a Forrás
Alapítvány Eger részére jóváhagyja az 30.000,- Ft kifizetését.

Szavazás:

Felelős:

Habis László
polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Határidő:

2010. július 31.

23 igen szavazattal, elfogadásra került.

209/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Környezetvédelmi Alapból a 212. számú
Bornemissza Cserkész Alapítvány részére jóváhagyja az 50.000,- Ft kifizetését.

13./

Felelős:

Habis László
polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
irodavezető

Határidő:

2010. július 31.

Előterjesztés az Agria Film Kft. 2009. évi mérleg-beszámolójáról,
eredményfelosztásáról, a könyvvizsgálói jelentésről, az ügyvezető 2009. évi
prémiumfeladatának értékeléséről, a 2009. évi üzleti terv teljesüléséről, a 2010. I.
negyedéves tevékenységéről, valamint könyvvizsgáló megbízásáról, és az Alapító
Okirat módosításáról

Előadó:

Meghívott:

Bodnár Pál
tanácsnok
Kiss Lajos ügyvezető igazgató
Agria Film Kft. (Eger, Széchenyi u. 14.)

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
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Szavazás:

21 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

210/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a társaság
2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 72.985 eFt Eszköz és Forrás
főösszeggel, mérleg szerinti eredményét 1.760 eFt veszteséggel, amelyet az
eredménytartalékba kell helyezni. Felkéri a Társaság ügyvezetőjét a 2009. évi beszámoló
és eredménykimutatás közzétételére.

Szavazás:

Felelős:

Kiss Lajos ügyvezető

Határidő:

2010. május 31.

21 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

211/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az ügyvezető igazgató részére prémium kifizetését
nem engedélyez a 2009. évre kiírt prémiumfeladatokra.

Szavazás:

Felelős:

Kiss Lajos ügyvezető

Határidő:

2010. május 31.

20 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

212/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja az Agria Film
Kft. 2010. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót.

Szavazás:

Felelős:

Kiss Lajos ügyvezető

Határidő:

2010. május 31.

22 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.
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213/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa a társaság
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Zay Ferencnét bízza meg 2010. május 31. napjától
5 éves határozott időtartamra. Díjazását 90.000 Ft+ÁFA/év összegben állapítja.

Szavazás:

Felelős:

Kiss Lajos ügyvezető

Határidő:

2010. május 31.

23 igen szavazattal elfogadásra került.

214/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa
a 2006. évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.) rendelkezései alapján a 2010. május 27. napján
hozott alapítói határozatokra figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg a társaság
Alapító Okiratának tartalmát:
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. május 31.

Alapítói határozat
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Agria-Film Moziüzemeltető és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Széchenyi u. 14.; a
Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021299 cégjegyzékszámon
nyilvántartva; adószáma: 11164528-2-10; statisztikai számjele: 11164528-9213-113-10;
rövid neve: Agria Film Kft.) Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
„11./ A társaság könyvvizsgálója
A könyvvizsgálatért személyében felelős:
Zay Ferencné

anyja neve: Nagy Margit
3300 Eger, Hadnagy u. 15. III/6.
Kamarai ny.sz.: 000121
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A könyvvizsgáló feladata többek között:
a/ A könyvvizsgáló az alapító elé terjesztett minden jelentést - különösen a mérleget és a
vagyonkimutatást – megvizsgál abból a szempontból, hogy azok valós adatokat
tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és véleményét ismerteti.
E nélkül a jelentésről érvényes határozat nem hozható.
b/ Az alapító felkérésére célvizsgálatot tart.
c/ Elvégzi a jogszabályok és az alapító által részére megállapított feladatokat.
d/ Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős
csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely az ügyvezető gazdasági társaságokról szóló
törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles erről az alapítót
tájékoztatni.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, az ügyvezetőktől és a társaság
dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megőrizni.
Nem lehet könyvvizsgáló a társaság alapítója, illetve tagja, vezető tisztségviselője, vagy a
felügyelő-bizottság tagja és ezek közeli hozzátartozója, valamint a társaság munkavállalója
e minőségének megszűnésétől számított 3 évig, illetve minden olyan esetben, amikor a
Társasági törvényben meghatározott kizáró feltétel áll fenn.
A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal
köteles eljárni, felelősségére a polgári jog szabályai az irányadók.
A könyvvizsgáló megbízatása 2010. május 31. napjától 2015. május 31. napjáig szól.”
Az Alapító Okirat egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
Eger, 2010. május 27.

…………………………………..
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képvisletében Habis László polgármester
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Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Szeleczki János
14./

Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2009. évi éves beszámolójáról,
eredményfelosztásáról, a 2009. évi üzleti terv teljesítéséről, a 2010. évi üzleti terv
I. negyedéves teljesítéséről, valamint az ügyvezető igazgató 2009. évi
prémiumfeladatának kiértékeléséről

Előadó:

Habis László
polgármester

Meghívott:

Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft. (Eger, Dobó tér 8.)
Zay Ferencné könvyvvizsgáló
(Eger, Hadnagy u. 15. III/6.)
Kontra Anna mb. könyvelő
Akantus Kft. (Eger, Klapka út 1.)

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

18 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

215/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint az Egri Városfejlesztési Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a
társaság 2009. évi éves beszámolóját 18.740 eFt. Eszköz és Forrás főösszeggel,
eredményfelosztását 5.081 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 15.081 eFt saját tőkével.
Elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Kötelezi a
társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére.

Szavazás:

Felelős:

Dr. Kurucz András
ügyvezető

Határidő:

2010. május 31.

17 igen és 3 tartózkodás mellett, elfogadásra került.
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216/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az ügyvezető igazgató a 2009.
évi prémiumfeladatát teljesítette, részére a féléves bruttó munkabér 50 %-a prémium
címén kifizethető.

Szavazás:

Felelős:

Dr. Kurucz András
ügyvezető

Határidő:

2010. június 30.

19 igen és 3 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

217/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint az Egri Városfejlesztési Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a
társaság 2010. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót.
Felelős:

Dr. Kurucz András
ügyvezető

Határidő:

2010. május 31.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
Habis László
15./

Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2009. évi éves beszámolójáról,
eredményfelosztásáról, a 2009. évi üzleti terv teljesítéséről, tájékoztató a 2010. évi
üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről az ügyvezető igazgató 2009. évi
prémiumfeladatának kiértékeléséről, valamint az ügyvezető 2010. évi prémium
feladatának módosításáról

Előadó:

Bodnár Pál
tanácsnok

Meghívott:

Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató
Városgondozás Eger Kft. (Eger, Homok u. 26.)
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Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Képviselő társai megkaptak egy kiegészítő anyagot, mely a 2010. évi prémium feladatra
vonatkozik.
A 2009. évi prémium feladat tekintetében a Felügyelő Bizottság azt javasolta, hogy
történjen meg a 50 %-os prémium kifizetés.
A 2. számú határozati javaslatnál először a B./ változatot fogja megszavaztatni.
Gál János

könyvvizsgáló

A helyszíni vizsgálat kapcsán megállapította, hogy a cég jól prosperált, jól gazdálkodott a
rendelkezésre álló tőkével.
Kéri a módosított előterjesztés, a könyvvizsgálói jelentésben leírt vagyoni állapot és
eredmény elfogadását.
Habis László

Szavazás:

24 igen szavazattal, elfogadásra került.

218/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a
társaság 2009. évi éves beszámolóját 689.970 eFt. Eszköz és Forrás főösszeggel,
eredményfelosztását 63.874 eFt. mérleg szerinti eredménnyel, 577.642 eFt saját tőkével.
Elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Kötelezi a
társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére.
Felelős:

Rittenbacher Ödön
ügyvezető

Határidő:

2010. május 31.

Szavazást kér a 2. számú határozati javaslat B./ változatára.

Szavazás:

24 igen szavazattal, elfogadásra került.

219/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata elfogadja a Városgondozás Eger Kft. Felügyelő Bizottságának azon
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javaslatát: hogy Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató a 2009. évi prémiumfeladatát
teljesítette, részére az éves bruttó munkabér 50 %-a prémium címén kifizethető

Szavazás:

Felelős:

Rittenbacher Ödön
ügyvezető

Határidő:

2010. június 30.

24 igen szavazatta elfogadásra került.

220/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a
társaság 2010. évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről készült tájékoztatót.

Szavazás:

Felelős:

Habis László

Határidő:

2010. május 31.

23 igen szavazattal elfogadásra került.

221/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 12/2010. (I.28.) számú
közgyűlési határozatát a Városgondozás Eger Kft ügyvezetője részére 2010. évi prémium
feladatot kiírásáról. 2010. évre az ügyvezető részére az alábbi prémium feladatot határozza
meg.
1./

Az ügyvezető igazgatót éves alapbérének 15 %-a illeti meg 2010. évre, amennyiben
az üzleti tervben tervezett üzemi (üzleti ) tevékenység eredménye legalább 44.940
eFt. összeggel teljesül. Minden 5 000 eFt összegű csökkenés esetén a kitűzött
prémium 5 % ponttal csökken.
Felelős:

Habis László

A végrehajtásért felelős:

Rittenbacher Ödön

Határidő:

2011. május 31.
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2./

3./

Eger Megyei Jogú Város közgyűlése feladatul szabja az ügyvezető részére az
üzemegységenkénti fedezeti költség elszámolási, elemzési rendszer bevezetését
azzal, hogy a belső érdekeltség a költségfelelősi rendszerhez kerüljön
meghatározásra. Szabályozza le a fix költségek (üzemi általános, központi
irányítási, igazgatási) felosztásának valamint a társüzemi szolgáltatások rendjét
2010. szeptember 30. napjáig. A feladat végrehajtásáért kifizethető az éves alapbér
20%-a.
Felelős:

Habis László

A végrehajtásért felelős:

Rittenbacher Ödön

Határidő:

2010. szeptember 30.

Eger Megyei Jogú Város közgyűlése feladatul szabja az ügyvezető részére, hogy a
2010. évben a megtérülés és a hatékonyság szempontjait figyelembe véve a
szükséges fejlesztések, beruházások valósuljanak meg, úgy hogy a tulajdonosi
elvárásnak megfelelően minimum 120 mFt felszabadítható pénzeszköz álljon
rendelkezésre a működési és fejlesztési kiadások veszélyeztetése nélkül. A
beruházások megvalósításáról annak ütemezéséről az ügyvezető készítsen írásos
beszámolót minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig a Felügyelő Bizottság
és a tulajdonos részére. A feladat végrehajtásáért kifizethető az éves alapbér 15%-a.

Császár Zoltán

Felelős:

Habis László

A végrehajtásért felelős:

Rittenbacher Ödön

Határidő:

2010. december 30.

ügyrendi kérdésben

Megdicséri és megköszöni a Városgondozás Eger Kft. minden dolgozójának munkáját.

Habis László
16./

Előterjesztés az EVAT Zrt. 2009. évi beszámolójáról, eredményfelosztásáról,
könyvvizsgálói jelentéséről, tájékoztató a Törzsházba tartozó cégcsoport 2009. évi
gazdálkodásáról

Előadó:

Bodnár Pál
tanácsnok
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Meghívott:

Várkonyi György igazgató
EVAT Zrt. (Eger, Zalár u. 1-3.)
Szabó Zoltán könyvvizsgáló
(Eger, Bálint pap u. 1/B.)

Bodnár Pál
Az előterjesztést a bizottság a közgyűlés előtt megtárgyalta és öt és egy kiegészítő
határozati javaslat élnek. A kiosztásos anyag a bizottság egyhangúlag támogatott
álláspontját tartalmazza. A legfontosabb új eleme a javaslatnak, hogy az önkormányzat
támogasson egy tagi kölcsönt az EVAT részére. Ennek a jelenlegi gazdasági helyzetből
fakadóan van jelentősége és szükségessége. A tagi kölcsönt mind a Felügyelő Bizottság,
mind a bizottság is támogatta.
A 6. számú javaslat Szántósi képviselő javaslatára történt és van egy sürgősségi indítvány
is, mely ehhez kapcsolódik. A két határozati javaslat eltér egymástól. A sürgősségi
indítvány a Sneider Tamás úr lemondásának a pótlását tartalmazza, míg a bizottság – és a
bizottsági ülésen résztvevő ügyvezetés is – azt támogatta, hogy az EVAT Felügyelő
Bizottsága vegye át az Eger Termál Kft. Felügyelő Bizottságának teendőit.
Habis László
Van 4 határozati javaslat. Egyrészt a tavalyi mérleg szerinti eredmény, a második 2009.
évi a gazdálkodásról készült tájékoztató, a harmadik az Eger Termál Kft. mérleg szerinti
eredménye és a negyedik a cégcsoport 2010. I. negyedévi gazdálkodása.
A kiosztásos anyag tartalmazza egy 5. határozati javaslatot a tagi kölcsön nyújtásáról,
melyet éven belül vissza kell fizetni.
A 6. határozati javaslat tekintetében az a javaslata, hogy ma arról ne döntsenek. Kapjon
arra lehetőséget, hogy a frakciókkal egyeztessen és a soron következő közgyűlésen
hozzák meg a döntést.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szántósi Rafael
Javaslatát azért tett, mert olvasta az előterjesztésben, hogy az 2010. 05. 07-i EVAT
Igazgatósági határozat fölhívja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a figyelmét
arra, hogy az Eger Termál Kft. Felügyelő Bizottságának működési problémái vannak és
ezeket a működési problémákat kezelni kell. Úgy gondolja, hogy azáltal, hogy az Eger
Termál Kft. törzsházas struktúrában dolgozik, jogszabály szerint nem szükséges, hogy
önálló Felügyelő Bizottsága legyen. Számára célszerű javaslatnak tűnt az, hogy
szűntessék meg az Eger Termál Kft. Felügyelő Bizottságát és vegye át ezeket a
feladatokat az EVAT Felügyelő Bizottsága.
Támogatja Polgármester úr azon kompromisszumos javaslatát, hogy a 6. számú határozati
javaslatot a következő közgyűlésen tárgyalják meg.
Habis László
Az a probléma, hogy a Felügyelő Bizottság Elnöke hiányzik a lemondás kapcsán, ennek
megfelelően az összehívás nem működőképes.
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Sneider Tamás
Tény és való, hogy a tavaszi időszakban nem tudták időben összehívni a Felügyelő
Bizottság ülését.
A Felügyelő Bizottság nagyon hozzáértő szakemberekből áll és nagyon csekély
tiszteletdíjért végzik munkájukat, tehát komoly költsége nincs.
Személy szerint nem javasolja a bizottság megszűntetését.
Pál György
Támogatja Polgármester úr azon javaslatát, hogy a 6. számú határozati javaslatáról ne ma
döntsenek, hanem a frakciók között legen egyeztetést.
Egyetért azokkal a racionális érvekkel, amelyek azt mondják, hogy a Felügyelő
Bizottságnak a feladatát az EVAT-ban is el lehet végezni.
Egyetért viszont Sneider Tamás képviselő úrral is, amikor azt mondja, hogy ebben a
Felügyelő Bizottságban vannak olyan emberek, akik tudnak hozzátenni – szakmailag is –
valamit az Eger Termál Kft. működéséhez. Értékesnek tartja a Felügyelő Bizottság
munkáját.
Habis László
Szavazás az 1. számú határozati javaslatról.

Szavazás:

23 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

222/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az EVAT Zrt. kizárólagos tulajdonosa
elfogadja a Társaság 2009. évi beszámolóját, amelynek eszköz és forrásainak egyező
végösszege 2.384.530 eFt, adózás előtti eredménye 5.502 eFt, mérleg szerinti eredménye
5.502 eFt. Kötelezi a Társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe
helyezésére és közzétételére.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő:

2010. május 31.

Szavazás a 2. számú határozati javaslatról.

Szavazás:

23 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.
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223/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az EVAT Zrt. kizárólagos tulajdonosa
elfogadja az EVAT Zrt. cégcsoportjának 2009. évi gazdálkodásáról készült tájékoztatót.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő:

2010. május 31.

Szavazás a 3. számú határozati javaslatról.

Szavazás:

23 igen szavazattal, elfogadásra került.

224/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Eger Termál Kft. 2009. évi
beszámolóját, amelynek eszköz és forrásainak egyező végösszege 1.872.234 eFt, adózás
előtti eredménye 15.747 eFt, mérleg szerinti eredménye 15.747 eFt.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő:

2010. május 31.

Szavazás a 4. számú határozati javaslatról.

Szavazás:

23 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

225/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az EVAT Zrt. kizárólagos tulajdonosa
elfogadja az EVAT Zrt. és a Cégcsoport 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.
Felelős:

EVAT Zrt. Igazgatósága

Határidő:

2010. május 31.
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Szavazás az 5. számú határozati javaslatról.

Szavazás:

18 igen és 6 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

226/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az EVAT Zrt. részére, likviditási helyzetének
javítása érdekében 50 m Ft éven belüli tagi kölcsönt nyújt. Az önkormányzat 2010. évi
költségvetése bevételek VII. fejezete (Működési célra nyújtott tagi kölcsön visszatérülés az
EVAT Zrt.-től) és a kiadások VI. fejezete (EVAT Zrt.-nek tagi kölcsön nyújtása működési
célra) új címszáma nő 50 m Ft-al. Az előirányzat-módosítást a 2010. évi költségvetésen át
kell vezetni.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:
- kiutalásra:
2010. május 31.
- visszafizetésre: 2010. december 22.

Szavazás Előterjesztő által befogadott javaslatról, miszerint következő közgyűlésen
döntenek.

Szavazás:

20 igen és 3 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

227/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2010. június 24-i közgyűlésen
kerüljön megtárgyalásra az Eger Termál Kft. önálló Felügyelő Bizottságának
megszűntetése és a társaság EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának felügyeletének kérdése.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
jegyző megbízásából
Gazdasági Iroda

Határidő:

2010. június 24.

32
17./

Előterjesztés a schoen + sandt Kft. önkormányzati tulajdonban lévő üzletrészének
értékesítéséről

Előadó:

Bodnár Pál
tanácsnok

Meghívott:

Dr. Csizmadia László ügyvezető
(Eger, Kistályai út 6.)

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazást kér az 1. számú határozati javaslatról.

Szavazás:

20 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

228/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a schoen + sandt Kft saját
tőkéjének csökkenése miatt az üzletrész arányában 6.400 eFt pótbefizetési kötelezettsége
keletkezhet a Társasági taggyűlés erre vonatkozó döntése esetén. Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 6.400 eFt. összegű pótbefizetés kötelezettségének nem kíván eleget
tenni, ezért elfogadja a schoen + sandt machinery GmbH ajánlatát arra vonatkozóan, hogy
a pótbefizetés teljesítését magára vállalja a felek külön megállapodása szerint.
Felhatalmazást ad az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében eljáró
személy részére, hogy a Társaság 2010. május 28-án megtartandó taggyűlésen e határozat
alapján szavazzon.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. május 28.

Szavazást kér a 2. számú határozati javaslatról.

Szavazás:

19 igen, 1 nem és1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

229/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a schoen + sandt Kft.-ben fennálló
(cégjegyzék száma: 10-09-020826; székhelye: 3300 Eger, Kistályai út 6. ) az
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Önkormányzat tulajdonában álló, összesen 32.000 eFt névértékű üzletrészét értékesíti a
schoen + sandt machinery GmBH (cégjegyzék szám: HRB 23746, székhely: 66955
Pirmasens, Lemberger str 82, Németország) mint A Kft minősített többségi befolyással
rendelkező tagja részére, a következő feltételek mellett:
A 27.000 €-nak megfelelő forint összegű vételár megfizetése három egyenlő részletben
történik, az Önkormányzat által, - üzletrész teljes vételáráról kiállított számla alapján,
amely vételárat a Vevő - 2010. október 30., november 30., ill. 2011. február 28. napjáig,
köteles megfizetni banki átutalás útján. A számlán az üzletrész vételáraként a számla
kiállításának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos EUR/HUF deviza
árfolyama alapján számított forint összeg kerül meghatározásra.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az üzletrész adásvételi
szerződés aláírására.

18./

Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

2010. május 28.

Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére Munkács városával

Előadó:

Szeleczki János
alpolgármester

Szeleczki János
A testvérvárosi együttműködéseknek az a célja, hogy két város polgárai megismerjék
egymást. Ha ez megvalósul, akkor az együttműködés eredményes, tartalmas.
Eger városának 10 testvérvárosi kapcsolata van. Ezen kívül is voltak jelentkező városok,
de azok esetében nem jöttek létre szerződések, mert nem voltak találkozási pontok.
Nagyon fontos az, hogy megfelelő találkozási pontok legyenek a testvérvárosok között. A
találkozási pontok lehetnek, az oktatási, kulturális intézmények kapcsolat felvételei,
vállalkozások számára biztosított ilyen jellegű lehetőségek. Nagyon fontos a mai életben a
civil szervezeteknek kapcsolat felvételi lehetősége.
Munkács városával már évekkel ezelőtt felmerült a testvérvárosi kapcsolat felvétele,
hiszen a nagykövetség, valamint a beregszászi főkonzulátus kezdeményező volt ebben az
irányban. A tavasz folyamán, Kárpátalján tettek látogatást és eljutottak Munkács városába
is, ahol a Polgármester nagy lelkesedéssel és egy szerződés tervezettel fogadta őket, hiszen
nagyon-nagyon örülnek annak, hogy Eger jelentkezett.
Hasonló gazdag történelmi múltja van mindkét városnak és „ezer szállal kötődnek
egymáshoz”.
Kéri képviselő társait, hogy fogadják el a testvérvárosi szerződés javaslatot annak
érdekében, hogy augusztus 20-án aláírásra kerülhessen.
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Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Csákvári Antal
Személye szerint is üdvözítőnek tartja ezt az előterjesztést. A város lakosságától is hallotta,
hogy örömmel fogadták azt, hogy Egernek Gyergyószentmiklós után, lesz egy másik
elcsatolt területen lévő testvérvárosa és az ott élőkkel is kialakulhat szorosabb kapcsolat.
Eger városa ezzel a napirenddel is példát mutat, illetve pótolja azokat a hiányosságokat,
amelyeket „meg kell tennie egy anyaországi megyei jogú városnak”.
Eger városa jó úton jár a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásban, illetve
kiépítésében és nemcsak szavakkal, szerződésekkel, hanem tettekkel is bizonyítja azt,
hogy fontosnak tartja ezt az ügyet.
Császár Zoltán
Jó érzéssel tölti el az embert ennek az előterjesztésnek a tartalma. Nagyon sok várossal
volt, vagy van függőben kapcsolata Egernek. Nézzék át, hogy kivel tartják fönt a
testvérvárosi kapcsolatot, kivel felejtették el méltatlanul és kivel nincs folyamatos
kapcsolattartás. Tegyék rendbe, tegyék élővé és működő képessé mindenkivel szemben,
akivel ilyen szerződést kötöttek.
Dr. Nagy Imre
Meglátása szerint az előterjesztés önmagában elég méltatlan ehhez a döntéshez. Általában
egy testvérvárosi szerződéseknek többnyire nem utólagosan vannak civil, iskola és egyéb
kapcsolatai, hanem előzményei vannak, érik kapcsolat és létrejön.
Nem az a problémája, hogy most döntenek, hanem miért pont Munkács, miért nem Huszt,
vagy Szerednye, ahol Dobóhoz kötődés van.
Ilyen esetben egy előterjesztésnek emelkedettnek kell lennie, le kell írni konkrét tényeket,
hogy miért őt szeretnék és válasszák.
Deák Boldizsár
Eger város mindig is érzékeny volt az elszakadt országrészekkel való kapcsolattartásra,
legyen az jó vagy rossz eseménye, ünnep, vagy segéllyel való támogatás.
Támogatni tudja a határozati javaslatot.
Habis László
Az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy Császár Zoltán tanácsnok úr jogosan teszi fölt
a kérdést, hogy az egyes testvérvárosokkal mennyire intenzív és tartalmas a kapcsolatuk.
Tapasztalatai szerint az olasz Salzana-i kapcsolat amelyik leginkább „tecchalottként”
működik. A többi településsel van valamilyen tekintetben élő kapcsolatuk.
Mindig annak volt a híve, hogy olyan testvérvárosi kapcsolatokat erősítsenek, ahol meg
vannak a szervezeti, személyei és anyagi feltételei annak, hogy viszonylag széles körben
lehessen programokat szervezni, kölcsön meg tudják egymást látogatni. Fontosnak tartja,
hogy a fiatalok megismerhessék a testvérvárosokat.
Véleménye szerint jó úton haladnak.
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Császár Zoltán
Dr. Nagy Imre képviselő úr hozzászólása kapcsán elmondja, hogy Alpolgármester úr a
Ruszin Kisebbség meghívásának tett eleget, amikor Kárpátaljára - többek között Munkács
városába is - ellátogatott. Eger városában élő, működő Ruszin szervezet van és igény volt
erre a kapcsolatra. Munkács városa történelme révén – régi magyar város – is méltó arra,
hogy Egernek testvérvárosa legyen.
Nyerges Andor
Az elmúlt években bejárta az egész Kárpátalját és röstelli is, hogy ezt a kapcsolatot már
korábban nem kezdeményezte. Kéri a képviselő testületet, hogy támogassa a Munkács és
Eger közötti testvérvárosi kapcsolat létrejöttét, ami meggyőződése szerint nagy támogatást
és lendületet adna a munkácsi magyar lakosságnak.
Homa János
Akik valamennyire is ismerik Magyarország történelmét, azok értékelnek minden olyan
kezdeményezést, amely valamilyen szinten a magyarság dolgának a rendezését segítik elő.
Örömmel fogadta ennek a testvérvárosi kapcsolat létrejöttéről szóló előterjesztést.
Különösen azért, mert Munkáccsal, egy gazdaságilag, társadalmilag, szociálisan is nehéz
helyzetben lévő, szegény településsel. Munkácsnak a trianoni békeszerződés éveiben még
a meghatározó lakossága magyar volt, mára már a lakosság csak töredékében magyar.
Számukra nagyon is fontos az, hogy Lengyel Zoltán Munkács magyar polgármestere
méltónak találja Egert arra, hogy testvérvárosi kapcsolatot létesítsenek.
Kéri az előterjesztés támogatását.
Kalmár Péter
Az előterjesztéssel és a munkácsi kapcsolattal feltétlenül egyetért és szükségesnek látja a
két város kapcsolatának szorosabbra fűzését.
Habis László

Szavazás:

23 igen szavazattal, elfogadásra került.

230/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét
Munkács városával és felhatalmazza Habis László polgármester urat a testvérvárosi
szerződés aláírására.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
megbízásából
Dr. Kovács Luca
Titkársági csoportvezető

Határidő:

2010. augusztus 20.
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19./

Előterjesztés önkormányzati bérlakások tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog
visszavonására

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Császár Zoltán
A vegyes tulajdonú házaknak rendezésére már korábban is tett javaslatot. Jegyző úrtól
most és kéri, hogy próbálják ezeket rendezni, mert a bérlők nem bánnak jó gazda módjára
sem a lakással, sem a házzal és annak környékével. Egy társasházban olyan állapotokat
tudnak teremteni, ami a tulajdonosok életét megkeseríti. Nagyon sok pénzt költ mind a
város, mind az EVAT ezeknek a lelakott bérlakásoknak a rendbetételére ahhoz, hogy egy
másik bérlőnek át tudja azt adni.
Próbálják megtalálni a megoldást arra, hogy ahol egy társasházban csak három-négy
beékelődött lakás van a tulajdonok között, hogyan lehet értékesíteni tulajdonosoknak
annak érdekében, hogy az valóban egy jó gazda szemével működő társasház legyen.
Dr. Estefán Géza
Az elidegenítéssel kapcsolatos rendeletüket módosították az elmúlt közgyűlésen és van
lehetőség arra, hogy ezeket a tulajdoni viszonyokat még tisztábbá és egyértelművé tegyék.
E vonatkozásban van már mozgástér, ha az indokolt és a közgyűlés is az adott esetekkel
egyetért. Ez az előterjesztés is szintén egy lépés annak irányába.
Habis László
Nem céljuk a bérlakás állomány csökkentése. Mint ismeretes valamivel kevesebb, mint
ezer lakásuk van összesen. Az is tény, hogy 100 millió forint mértéket meghaladó
veszteség keletkezik ezen a lakásállományon. Óriási gond az, hogy a bérlők sok esetben
úgy hagyják ott az önkormányzati bérlakást, hogy utána milliós nagyságrendű felújítási
igény jelentkezik.

Szavazás:

20 igen szavazattal elfogadásra került.

231/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 482/2004. (IX. 23.) számú határozatát 2010.
június 1. napjától visszavonja az Eger, Cifrakapu u. 25. IV/3., valamint az Eger,
Mátyás kir. u. 53. fszt. 1. szám alatti lakások tekintetében, így a fenti időponttól a 2 db
lakásra a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság bérlőkijelölési joga megszűnik.
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2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Heves Megyei
Rendőrfőkapitányság „háromszori bérlőkiválasztási joga” az Eger, Grónay u. 9. IV/1.,
IV/2., és a IV/3. szám alatti lakások vonatkozásában – a feltétel bekövetkezése miatt –
megszűnt.

20./

Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

2010. augusztus 31.

Előterjesztés nem lakás célú helyiség bérbeadására
( Eger, Dobó tér 1. egri 4908/A/5. hrsz. )

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:

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

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

18 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

232/2010. (V.27.) 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
hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2010.évi
költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére:
Szabó Kereskedőház Rt. Eger, Kistályai u. 8 (üzlethelyiség: Eger, Dobó tér 1.) 6.081.750,Ft+ÁFA, azaz Hatmillió-nyolcvanegyezer-hétszázötven forint összegben, melyből a
kárfelmérési jegyzőkönyvben szereplő károk levonásra kerülnek a visszafizetés
összegéből.
Felelős:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
EVAT Zrt.

Határidő:

2010. június 30.
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Szavazás:

17 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

233/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger Dobó tér 1.sz. alatti egri
4908/A/5. hrsz-ú, 107m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásához
csere helyiségként Dudás Attila egyéni vállalkozó (Eger, Hevessy S. u. 49.) részére 2010.
június 01-2015. május 31-ig 312.600 ,-Ft+ÁFA/hó induló bérleti díj megfizetése mellett
azzal a kitétellel, hogy a jelenleg bérelt Eger Széchenyi u. 16.sz alatti helyiség 2010. június
30-ig visszaadásra kerül.

21./

Felelős:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
EVAT Zrt.

Határidő:

2010. június 30.

Előterjesztés bérleti jog visszafizetés ellenértékének biztosítására ( Eger,
Széchenyi u. 2. sz. egri 4937/A/3. hrsz. )

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:

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

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

16 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

234/2010. (V.27.) 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 az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2010.évi
költségvetés II. fejezet 125-ös címszám terhére:
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Szabó Kereskedőház Zrt. Eger, Kistályai u. 18.sz (üzlethelyiség: Eger, Széchenyi u. 2.sz.)
14.711.760,-Ft+ÁFA,
azaz
Tizennégymillió-hétszáztizenegyezer-hétszázhatvan
forint+ÁFA összegben.

22./

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető

Határidő:

2010. június 30.

Előterjesztés az egri 4549/1. hrsz-ú Egri Borok Gyertyás Háza hasznosításáról

Előadó:

Szeleczki János
alpolgármester

Az Előterjesztő

23./

Felelős:

v i s s z a v o n t a !!

Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján végzett 2009. évi feladatokról

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

19 igen szavazattal, elfogadásra került.

235/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a beszámolót elfogadta, és elrendeli annak
továbbítását az Észak-magyaroroszági Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalához.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető

Határidő:

2010. május 31.
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24./

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az Egri
Alternatív Kulturális Egyesület közötti megállapodás megkötéséről, továbbá az
Egal Klub üzemeltetésével kapcsolatos pályázat lezárásáról

Előadó:

Jánosi Zoltán
tanácsnok

Meghívott:

Juhász Mihály
(Eger, Széchenyi út 57.)

Jánosi Zoltán
Három éves ügyet sikerül az önkormányzatnak lezárnia és a Klubbal végre nyugvó pontra
jut egy megállapodás formájában.
Kéri az határozati javaslat elfogadását.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

17 igen szavazattal, elfogadásra került.

236/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, valamint az Egri Alternatív Kulturális Egyesület közötti megállapodás
megkötéséről, továbbá az Egal Klub üzemeltetésével kapcsolatos pályázat lezárásáról
szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzat és az Egri Alternatív Kulturális Egyesület közötti – az előterjesztés
mellékletében szereplő - támogatási megállapodást és felhatalmazza Habis László
polgármestert a megállapodás aláírására.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az előterjesztés mellékletében
szereplő támogatási megállapodás 2010. évi anyagi kihatásainak fedezetére bruttó
4.030 e Ft kerüljön átcsoportosításra a 2010. évi önkormányzati költségvetés VII/25
címszámáról („Önkormányzati feladatellátás tartaléka) a II/74 címszámra. A címszám
megnevezése: „Egri Alternatív Kulturális Egyesület támogatása, Szent Miklós
Városrész rehabilitációja projekt megvalósítása”
A 2011. évre áthúzódó támogatás összegét ( 2 030 e Ft) a következő évi költségvetés
előkészítésekor tervezni szükséges.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése lezártnak tekinti a 322/2007. (VI. 28.) számú
közgyűlési határozattal jóváhagyott, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által
kiírt zárt borítékos pályázatot az Eger, Széchenyi u. 57-61. sz. alatt lévő 4721 hrsz-ú,
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Ifjúsági Klub, valamint a Klub mellett lévő közpark hasznosítására vonatkozóan. A
Közgyűlés feladatul szabja, hogy a Polgármesteri Hivatal a pályázat lezárásával
összefüggésben tegye meg a szükséges intézkedéseket.

25./

Felelős:

Dr Estefán Géza
címzetes főjegyző megbízásából
Társy József
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági
Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője

Határidő:

azonnal

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:

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

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük a tájékoztatóhoz.

Szavazás:

16 igen és 1 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

237/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
készült beszámolót elfogadja.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal
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Sürgősségi indítványok:
1./

Előterjesztés az Agria Volán Zrt. helyi közlekedés támogatásáról

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

16 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

238/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 16–án a Közgyűlés 570/2004.
(XII.16.) számú határozata alapján 8 éves határozott időtartamra, pályázati eljárás
nélkül kötötte meg az Agria Volán Zrt-vel Eger Város közigazgatási területére a helyi
járati közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 2009. évben, a Közgyűlés az
Önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés időbeli
hatályát a 658/2009.(XI.26.) számú határozatával módosította, 2016. december 31.
napjáig terjedő határozott időtartamra.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2010.
december 31-ig a helyi járatú közlekedést Eger Város közigazgatási területén
fenntartja, melynek lebonyolítását a közszolgáltatási szerződés alapján az Agria Volán
Zrt végzi.
3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2009. évi költségvetéséről szóló 10/2009.(II.
27.) önkormányzati rendelet II. fejezet 56. Címszám, 1. Jogcímszám, 1 Előirányzati
soráról 2009. évben 55.000 eFt-tal járult hozzá a helyi közlekedés működéséhez.
Felelős:

Habis László
polgármester
A végrehajtásért:
Dr. Estefán Géza
jegyző megbízásából
Lugosi Dénes
Vagyongazdálkodási
csoportvezető
Határidő:

2010. június 15
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Habis László
Az Eger Termál Kft.-vel kapcsolatosan már volt napirendi pont és kéri, hogy a 2. számú
sürgősségi indítványt fogadják el.
2./

Előterjesztés az Eger Termál Kft. Felügyelő Bizottsági tag lemondásának
elfogadásáról és új Felügyelő Bizottsági tag delegálásáról

Előadó:

Habis László
polgármester

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

14 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

239/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 122/2007. (III.29) számú közgyűlési
határozat módosításával. Az Eger Termál Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar u. 5., Cg.: 10-09-021800) Alapító okiratának 8.)
pontjában foglaltakra figyelemmel – mely szerint az alapítói jogokat az EVAT Zrt.
egyedüli tag Igazgatósága gyakorolja – felhatalmazza Habis László Polgármester Urat,
hogy mint az EVAT Zrt. közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező
részvényesének Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében
indítványozza az EVAT Zrt. Igazgatóságánál, hogy az Igazgatóság, mint az EGER
TERMÁL Kft. alapítói jogainak gyakorlója fogadja el Sneider Tamás Úr Felügyelő
Bizottsági tagságról történő lemondását.
Felelős: EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2010. május 27.

Szavazás:

14 igen és 2 tartózkodás mellett, elfogadásra került.

240/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eger Termál Fürdőüzemeltető Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Frank Tivadar u. 5., Cg.: 10-09-021800)
Alapító okiratának 8.) pontjában foglaltakra figyelemmel – mely szerint az alapítói jogokat
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az EVAT Zrt. egyedüli tag Igazgatósága gyakorolja – felhatalmazza Habis László
Polgármester Urat, hogy mint az EVAT Zrt. közvetlen irányítást biztosító befolyással
rendelkező részvényesének Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében
indítványozza az EVAT Zrt. Igazgatóságánál, hogy az Igazgatóság, mint az EGER
TERMÁL Kft. alapítói jogainak gyakorlója válassza meg a Felügyelő Bizottság tagjává
Dr. Gyulai Katalint (3300 Eger, Széchenyi u. 52., sz. hely.: Szeged, sz. idő: 1958. 04. 27.,
an.: Kamocsay Valéria). A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2012. 03. 29.
napjáig tart.
Az EGER TERMÁL Kft. Felügyelő Bizottság tagjai a módosítást követően a következők:
Jánosi Zoltán
Kovács János
Dr. Ringelhann György
Sós István
Dr. Gyulai Katalin
Felelős: EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2010. május 27.

Átadja a szót Alpolgármester úrnak.
Szeleczki János
Tájékoztatók:
27./

Tájékoztató a 2010. április havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításáról

Előadó:

Habis László
polgármester

Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

17 igen tartózkodás szavazattal, a tájékoztató elfogadásra került.

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
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Habis László
28./

Tájékoztató a Közétkeztetést Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak tapasztalatairól

Előadó:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:

Barócsi Tibor elnök

Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

29./

17 igen szavazattal, a tájékoztató elfogadásra került.

Tájékoztató a Polgárbarát Városháza program megvalósításáról

Előadó:

Szeleczki János
alpolgármester

Szeleczki János
A programot három évvel ezelőtt indították útjára, melynek az volt a célja, hogy az
érettségi előtt álló fiatalokkal megismertessék a Városháza épületét, a hivatal működési
rendjét és a közgyűlés munkáját. A programban a három év alatt közel 5000 érettségi előtt
álló fiatal vett részt. Fontosnak tartották azt is bemutatni, hogy ez egy szolgáltató hivatal,
nem pedig a hatalom szimbóluma.
Meglátása szerint egy rendkívül sikeres programról van szó, melyet a következő
önkormányzat figyelmébe ajánl.
Habis László
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Pál György
Meglepődve tapasztalta, hogy a fiatalok körében milyen népszerű volt a programsorozat.
A jövőben is folytatandónak tartja a fiatalok ilyen irányú tájékoztatását, viszont „Diákbarát
Városháza” elnevezést adná inkább neki. A „Polgárbarát Városháza” elnevezésnek
meglátása szerint sokkal többet kellene, hogy jelentsen, mint az, hogy évente 1500-1600
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diák megismerje az városházi munkát. Például, a Polgármesterhez be lehessen jutni, a
polgárok hatósági ügyeinek intézésekor a határidők pontosan be legyenek tartva, stb.
Habis László
Amikor csak tehette részt vett a találkozókon és azt tapasztalta, hogy a fiatalok
érdeklődéssel hallgatták akár a hatósági területek, különböző szakmai területek
irodavezetőit és rendkívül érdekes kérdéseket fogalmaztak meg, vettek fel és izgalmas
javaslatokat tettek.
Úgy gondolja, hogy ez a program nemcsak azért volt valóban sikeres, mert ennyi fiatal
megfordult a Városházán, hanem azért is, mert a fiatalok gyakorlati ismereteit, illetve a
demokrácia felfogásuk fejlesztését is segítette.
A hatósági ügyintézési határidőket tekintetében kéri Jegyző úrtól, hogy készüljön egy
bizottsági előterjesztés, hogy az egyes szakterületeken hogyan, mi módon tartja a hivatal a
határidőket.
A polgármesteri fogadóórákat illetően elmondja, hogy rendszeresen tart fogadóórát és
rendszeresen találkozik a legkülönbözőbb szervezetek képviselőivel.
Nem gondolná, hogy bármilyen formában is „zártabb lenne a Városháza”, mint volt
korábban, sőt sokkal nyitottabb.
Császár Zoltán
Nagyon jó kezdeményezésnek tartotta és tartja azt, hogy évente 1500 diák be tud jönni a
Városházára és azt érezhetik, hogy ez nem egy megközelíthetetlen hely, őket és a város
lakosságát szolgálja.
Akár „Képviselőbarát Városházának” is nevezhetnék, mert bármikor segítséget, adatot,
felvilágosítást kér, akkor mindig a legkészségesebben fogadják és segítik az itt dolgozók.
A médiában tapasztaltak alapján nagyon is kell, hogy a fiatalok lássák azt, hogy itt
komoly, érdemi munka folyik.
A képviselőknek joga van a fogadóórát tartani a hivatalban. Kéri Jegyző urat, hogy a
jelenleg a képviselői fogadóóra megtartására biztosított pár négyzetméteres – nyomasztó –
„cella” helyett, a lehetőségekhez mérten egy nagyobb, barátságosabb helyiséget biztosítani
szíveskedjenek.
Jánosi Zoltán
Polgármester úrtól kérdezi, hogy az említett fogadóóra, amit tart rendszeresen, az hol van
meghirdetve, honnan tudhatják meg azt a lakosok.
Hozzá eljutott olyan civil szervezeti, sportszervezeti vélemény, miszerint nem tudnak
bejutni Polgármester úrhoz.
Meglátása szerint az a helyes, ha meg van hirdetve a fogadóóra, tudnak róla a polgárok,
tudnak tervezni, tudnak időpontot kérni.
Szeleczki János
Pál György felvetésére reagálva elmondja, hogy a „Polgárbarát Városháza” projekt egyik
eleme az, amikor az érettségi előtt álló fiatalokat behozzák a városházára. Tehát nem ez
maga a „Polgárbarát Városháza” program, annak több eleme van, mint például amikor a
televízióban az átalakítás után az szakirodák mutatkoztak be.
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Tették ezt azért, hogy megismerhesse a város lakossága őket és tudják azt, hogy az ügyeik
intézését melyik épületben, melyik irodán kell intézniük.
Pál György
A tájékoztatóban csak az szerepel, hogy mennyi fiatal járt a Városházán e program
keretében, de a program többi eleméről egy szó sem olvasható.
Habis László
A program számos elemét felsorolja ez az előterjesztés. A Jánosi tanácsnok úr felvetését
illetően elmondja, hogy a fogadóórák tekintetében követte hivatali elődje gyakorlatát, tehát
előzetes időpont egyeztetés alapján történik meg a fogadóóra.
Dr. Nagy Imre
Az Ő idejében újságban meghirdetett, médiában közzétett fogadóóra volt. Rendszeresen
ugyan azon a napon, ugyan abban a heti ciklusban. Polgármester úr fogadóóráinak
tekintetében nem ezt tapasztalja.
Habis László

Szavazás:

30./

13 igen és 7 tartózkodás szavazattal, a tájékoztató elfogadásra került.

Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről

Előadó:

Jánosi Zoltán
tanácsnok

Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

31./

19 igen és 1 tartózkodás szavazattal, a tájékoztató elfogadásra került.

Tájékoztató az Egri Kisdiák Tanács és a Városi Diáktanács éves tevékenységéről

Előadó:

Habis László
polgármester
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Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs az írásos anyaghoz.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

21 igen szavazattal, a tájékoztató elfogadásra került.

Habis László

Napirend utáni hozzászólások:
Kalmár Péter
A maconi testvérvárosi kapcsolatukkal összefüggésben kért szót. Élt Maconban egy
kedves barátja Eger városának, Albert Krivopisco és rá emlékezik halálának 1. éves
évfordulója kapcsán.
Jánosi Zoltán
Köszönetet mond a bölcsődei dolgozóknak az előző héten, a Körcsarnokban megtartott
közös városi évzáró ünnepségért. Ezt egy példaértékű és hagyományteremtő
kezdeményezésnek tartja. Úgy gondolja, hogy az ilyen típusú összefogásoknak helye kell,
hogy legyen Egerben és az önkormányzatnak, mint fenntartónak, támogatnia kell az ilyen
kezdeményezéseket, rendezvényeket.
Habis László
A „Bölcsődék napja” alkalmából a Városháza is szervezett a bölcsődei dolgozóknak egy
eseményt, melyen szakmai előadást is tartottak. Az rendezvényen kinyilvánították a
köszönetüket, tiszteletüket a bölcsődékben folyó értékes munka és a dolgozói
teljesítmények tekintetétben.
Császár Zoltán
Köszöni a Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda munkatársainak, hogy a sürgős
szituációkban, váratlan helyzetekben is maximális segítséget nyújtanak.
A z előző közgyűlésen felsorolta azokat az utcákat a körzetében, amelyek már jelentős
fejlődésen mentek át. A kimaradt utcákban - folyamatos ütemterv szerint - is el fogják
végezni a fejlesztéseket. A „Zöld program” sem fog elmaradni.
Jegyző úr felé intézi a következő sorait. Tudomására jutott, hogy a választások során
valószínűsíthetően 12-re fog csökkenni a körzetek száma és bizonyos utcák felosztása
ennek a számnak megfelelően fog változni. Legyenek figyelemmel arra, hogy azoknak a
képviselőknek, akik becsületesen dolgoznak annak érdekében, hogy körzetük ütemszerűen
fejlődjön, van egy ütemtervük. Egy jelentős fejlődés előtt álló, vagy egy jelentős
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fejlődésen átment utcát ne tegyenek át más körzetbe, mert az, az adott képviselőnek – ha
újra megválasszák - nagyon megkavarná a leendő programját és tervét.
Kéri ezeket figyelembe venni és bizonyos helyzetekben a képviselőt döntés előtt
megkérdezni.
Csákvári Antal
Meghívja a jelenlévőket és az egri polgárokat az Egri Végvár Polgári Körök
Egyesületének 2010. június 04-én, a Petőfi téren Trianon 90. évfordulója alkalmából
tartandó rendezvényére, melyre több testvérváros képviselőjét is meghívták.
Vizi Gyula
Pünkösd előtti hétvégén is bebizonyosodott, hogy a klímaváltozás megy a maga útján.
Ma már nemcsak egy-egy alkalommal tapasztalható özönvízszerű esőzések vannak, hanem
monoton, heteken keresztül tartóak is károsítják őket. Újra kiderült, hogy ebből a
szempontból „békeidőnek” nevezhető időszakban a csapadékvíz elvezető rendszerek
karbantartásáról elfeledkeztek.
Tudja, hogy a patakok nem a város fenntartásába tartoznak, de azt reméli, hogy egy
megyei jogú város a közelmúlt eseményeire hivatkozással tud megfelelő hatással lenni a
„vízfolyások kezelőire” annak érdekében, hogy a szükséges mederkotrásokat,
patakkarbantartásokat végezzék el.
Felnémeten az Eger patak egy, a Tárkány patak két helyen lépett ki a medréből.
A város kezelésébe, fenntartásába tartoznak a közterületi csapadékvíz elvezető árkok,
amelyek ugyancsak feliszapolódtak, az átereszek képtelenek a feladatuk ellátására. Ezek a
dolgok összességében ma már ott tartanak, hogy a város lakosságának vagyoni helyzetét
veszélyezteti. Felnémeten nagyon sok helyen a belvízzé alakult levezethetetlen
csapadékvíz öntött el kerteket, épületeket. Van a városnak egy kül- és belterületi
csapadékvíz elvezetési koncepciója, amiből néhány elem megvalósult. Javasolja
Polgármester úrnak, hogy az elfogadott koncepcióban leírtakat nagyobb igyekezettel
valósítsák meg, mert azzal együtt a magánterületekről történő csapadékvíz elvezetés is
megoldhatóvá válik.
Az I. számú lakótelepen, különös tekintettel a 7-es számú épület és a tavasszal felújított
óvoda épületének környezetében, okozott problémát a környezeti rézsűkről, meredek
partokról lefolyó víz és az árkok megoldatlansága, alkalmatlansága miatt el nem vezetett
csapadékvíz felgyülemlése.
Többször kezdeményezte már, hogy a 7-es számú épület mellett lévő játszótér
megközelítését oldják meg.
Az I. számú lakótelep lakóit és már a Mályva utca, Vadrózsa utca lakóit is érinti az a
probléma – melyet már hosszabb ideje szorgalmaz –, ami a lakótelep bejáratánál lévő helyi
járatú autóbuszmegállók közötti, illetve a buszmegállótól a gyalogosjárda megközelítését
lehetővé tevő kijelölt gyalogátkelőhely létesítésére vonatkozik.
A Közútkezelő megítélése szerint ott kijelölt gyalogátkelőhelyre nincs szükség. Mind a
lakosság, mind jómaga ezt cáfolja és továbbra is a gyalogátkelőhely kialakítását
szorgalmazzák.
Korábban már kapott tájékoztatást, de kéri Jegyző úrtól, hogy ahhoz képest most egy kicsit
részletesebben kapjon írásos tájékoztatást a II. számú lakótelepen, illetve ennek közvetlen
szomszédságában lévő Idősek Berva-völgyi Otthonát érintő, a Berva Zrt. f.a. általi un.
közműszolgáltatástól való leszakadás ügye milyen stádiumban van, hol tartanak, mert
elviselhetetlenné vált a Zrt. nem megfelelő minőségű szolgáltatása.
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Meghívja Eger város lakosságát és a tisztelt képviselő testületet a 2010. június 20-án
megrendezésre kerülő „I. Felnémeti Falunap” elnevezésű rendezvényre.
Habis László
Múlt héten a Regionális Közútkezelő szervezettel egyeztettek a Képviselő úr körzetét
érintő témában is.
Rémisztőnek tartja, hogy a Közútkezelőnek 300 millió forint a keretük erre az évre,
igazából jelképes beavatkozásokra képes az állam a térség úthálózatán.
Pál György
A Lenkey iskola előtti patakszakaszon azt tapasztalta, hogy a patak oldalfala be van
omolva, egy hatalmas üreg tátong, melyet láthatóan a víz mosott ki. Mellette egy elég
forgalmas gyalogsétány van. Javasolja, hogy a város kezdeményezze azt, hogy a Vízügyi
hatósággal nézzék végig a patakmedret. Nézzék meg, hogy a víz milyen rombolást végzett,
mennyire tartósak ezek a mederfalak, nehogy később olyan beszakadás, beomlás legyen,
ami lényegesen nagyobb károkat okozna.
A Szúnyog közi részre van tervezve – a Belváros-rehabilitációja kapcsán – egy olyan
terület, amely lépcsősora lemegy a patakig. Megfontolandónak tartja, hogy azt abban a
formában valósítsák-e meg, mert Miskolcon pontosan ugyan ilyen „korzó” adott
lehetőséget arra, hogy a patak vize teljesen feljöjjön a belvárosba. Minimalizálni kellene
annak a veszélyét, hogy az ott lévő iskola, vagy tovább a kórház felé a víz ki tudjon
áramlani.
Dr. Horuczi Csaba
Az előző napi vízilabda mérkőzés végeredményeként az Egri Vízilabda Klub – amely 100
éves fennállását ünnepli az idén – a Magyar Bajnokságban 2. helyezést érte el.
Mind a maga, mind a képviselő testület, az önkormányzat és a város nevében is gratulál a
csapatnak a remek küzdelemért, helyállásért, az egész éves munkáért.
Köszönetet mond a csapat minden tagjának, az Egri Vízilabda Klub minden
munkatársának, minden támogatójának.
Habis László
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése is erőn felül támogatja az egyesületet, mind
pénzügyileg, mind uszodahasználat tekintetében. Természetesen jelentős szponzori
támogatás is kellett, kell ahhoz, hogy az élvonalban ilyen komoly eredmény szülessen.
A város valóban büszke lehet egy ilyen csapatra és a közgyűlés a lehetőségszerinti
támogatást ezután is meg fogja adni.
Felszólalási jeggyel:
Horváth Mátyás
Gratulál a parlamentbe bejutott képviselőknek és jó munkát kíván nekik.
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Úgy gondolja, hogy az idegenforgalmukban van mit tenniük és ehhez kéri a város
segítségé is. Példaként elmondja, nem egy alkalommal történt az, hogy vendégek érkeztek
hozzájuk 22 óra tájban, akik még valahol vacsorázni szerettek volna. Tapasztalataik
alapján az egri vendéglátó egységek döntő többsége 22 órakor bezár, vacsora felszolgálás
lényegében nincs. A vendégek taxit rendeltek és bíztak abban, hogy majd az tud segíteni
nekik. Megdöbbenésükre a taxis csak a McDonald´s gyorséttermet tudta ajánlani 22 óra
után.
Személy szerint nem tudja megmondani, hogy „melyik láb sántít”, hogy mi miatt nem
érdemes Egerben nyitva tartani a vendéglátó egységeknek.
Kéri a várost, hogy végezzen egy felmérést ezzel kapcsolatban. Biztos abban, hogy a
városnak vannak olyan eszközei, amelyekkel elő tudja segíteni azt, hogy a 22 óra után is
pezsgő élet legyen. Nem a hangos rendezvényeket, hanem a normális éttermi, étkezési
lehetőségeket érti és hiányolja Eger városában, amely részben a turizmusból él.
„Kérem a város vezetését, hogy akár közvetlen megkereséssel a vendéglátósok felé éljen
egy kérdéskör feltevésével és a kapott tapasztalatok alapján, ha van rá módja, akkor tegyen
valamilyen intézkedést.”
Habis László
Az érintett szakmai szervezetekhez el fogják juttatni a javaslatot.
Nagy Endre József
A Tihaméri elágazás, csomópont ügyében kíván szólni.
A Kistályai út – Sas út – Kertész utca csomópontja, a vasúti átjáróval együtt egy elég
„szép” forgalmi rendet eredményez.
Sem gyalogosan, sem kerékpárral nem lehet igazából közlekedni ezen a kereszteződésen
keresztül. Akik a ZF-ben dolgoznak és gyalogosan járnak sárban, jobbesetben a forgalmon
keresztül bukdácsolnak munkahelyükre oda-vissza.
Információi szerint a keleti elkerülő út munkálatai lassan megkezdődnek. Gyakorlatilag
most adódna arra lehetőség, hogy a forgalmi rendet újra gondolja a város, illetve a
megfelelő szakhatóságok.
Javasolja, hogy ezen irányelveket – gyalogos, kerékpáros forgalom – is vegyék
figyelembe.
Dávid Emese
A Vécsey Sándor utcából, a vasút felé volt valamikor egy gyalogút a zöldterületen. Úgy
gondolja, hogy ennek rendbetétele leginkább emberi erőforrást igényel. Meglátása szerint
nem igényel sok költséget. A vár alatt le lett bontva egy ház. Annak a helyén véleménye
szerint akár parkolót is ki lehetne alakítani.
Habis László
Körülbelül10 napja tárgyalt a Miskolci Vasúti Igazgatóval és számos témát egyeztettek.
Csákvári Antal
Pontosításként elmondja, hogy van egy terület a Vécsey Sándor utcában – a töltésnél –,
amit valóban újra facsemetékkel ültettek be a MÁV költségén. Az alsó részen - ami a
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romos területig húzódik - van egy terület, ami gondozatlan. A MÁV emberei azt hitték,
hogy az önkormányzati terület, de a hivatal munkatársai utána néztek és egyértelművé vált,
hogy az is a MÁV-é. Kérte a hivatal szakelőadójától, hogy a MÁV Miskolci Igazgatósága
felé jelezzék ennek a területnek a gondozatlanságát és szólítsák fel őket a terület
rendbetételére.
Nagyon örülnek a fásításnak, a kivágott akácfák helyére újakat ültettek és ennek 4-5 év
múlva még láthatóbb eredménye lesz, viszont már elkezdtek nőni a cserjék és ha azokat
hagyják megerősödni, akkor majd nem tudják egyszerűen egy fűkaszával levágni,
karbantartani. Kérte, hogy ezt is jelezzék Miskolc felé.
A Vécsey Sándor utca 22. szám alatt lévő romos épület kapcsán elmondja, hogy Pest
megyeiek a tulajdonosok. Kéri a Jegyző urat, hogy valamilyen úton-módon legyenek
hatékonyabbak ebben az ügyben. Azt tudja, hogy 100 ezer forintra a tulajdonosok meg
lettek bűntetve, ugyanis nem hajlandóak a város felszólításának eleget tenni és
elszállíttatni az építési törmeléket. Ez a határozat tudomása szerint jogerőre emelkedett.
Az hivatal emberét még októberben kereste meg, hogy szállítassák el a törmeléket és ez év
márciusában jutott el oda a hivatal illetékes szakembere, hogy kiküldött egy fizetési
felszólítást, illetve egy büntetést, ami minimum 100 ezer forint.
Miért tartott négy-öt hónapig? Miért nem tudnak egy kicsit hatékonyabbak lenni és a
törvényt betartatni az ilyen emberekkel?
Szabó Pál
Kérdése az önkormányzati vagyon védelméről szól. Milyen érdeke fűződik Eger
városának ahhoz, hogy a belváros egyik legfrekventáltabb helyén lévő Ifjúsági Házat, mint
intézményt 25 évre, tartós bérletre odaadja egy, csak részben magyar érdekeltségű család
számára?
Ez azért érdekli, mert az elmúlt 8 év problémája a magyar haza tekintetében a
vagyonvesztés volt. Az állami-, nemzeti, illetve önkormányzati vagyon vesztése.
Jól tudja, hogy ebben az esetben az Ifjúsági Ház ingatlanjának esetében nem eladásról van
ugyan szó, de nyilvánvaló, ha egy ilyen hosszú időre tartósbérletre valaki megkapja az
ingatlant, az beruházni fog rá. Azt nem úgy teszi, hogy annak ne legyen nyoma, azt rá
fogja terhelni az intézményre és hamarosan a tulajdonviszonyokban is bizonyos
„keresztviszonyok” jönnek létre, ami mindenképpen önkormányzati vagyont veszélyeztető
helyzetet eredményez.
Az intézmény létrejötte nagyon szép példája annak, hogy hogyan keletkezik egy
önkormányzati vagyok.
Milyen érdeke fűződik Eger városának ahhoz, hogy a közelmúltban az előterjesztést
megtette? Milyen történések, milyen eseményez zajlottak azóta? Van-e mód arra, hogy
visszatérjen Eger városa ahhoz a nemzeti ügyek politikájához, amit annak idején gróf
Széchenyi István indított el például a „kaszinó mozgalommal” és ezen közösségi
intézmények hálózatának kiépítésével, amit ez idáig Eger városában senki nem szakított
meg? Van-e esély arra, hogy visszatérhessen ez az intézmény, akár egy nemzeti
kaszinóként, illetve lokálpatrióta érdekeket szolgáló művelődési intézményként az egri
polgárok kulturális és művelődési felemelkedésének szolgálatába?
Habis László
Szabó úr kérdéseire írásban fogunk választ adni.
Hangsúlyozza, hogy az épület önkormányzati tulajdon, önkormányzati tulajdonban marad.
A felújítást követően is önkormányzati tulajdon lesz. Emlékei szerint 10 éves
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megállapodást kötöttek és a közösséget fogja szolgálni, gyarapítani és nyitott
intézményként, közintézményként működik a továbbiakban.

Zárt üléssel folytatják.
Habis László
26./

Előterjesztés a Képviselőtestület borának megválasztására

Előadó:

Szeleczki János
címzetes főjegyző

Köszönti Tarsoly József hegybíró urat és a jelenlévő Borbarát hölgyeket.
Szeleczki János
2010. évben immáron harmadszor kerül megválasztásra a „Magistratus Bora”.
2010 a bor éve Egerben és ez azt jelenti számukra, hogy megpróbálják minél több
rendezvényükön – nem csak borászati, hanem egyéb kulturális eseményeken is – az egri
bort előtérbe helyezni. A magistratus bor megválasztásával segíteni kívánják az egri
borászok marketing munkáját, hiszen reklám értéke van annak, ha a képviselő testület
megválasztja a „Masitratus Bora 2010”-t. Április 26-án a Szépasszonyvölgyben egy
komoly szakmai zsűri választotta ki 50 bor közül azt a 30 bort, amelyik az idei „Bikavér
Ünnepen” lehetőséget kap arra, hogy bemutatkozzon. A szakmai zsűri az 50 bort
rangsorolta, mely rangsor első 5 helyezett borából fogják kiválasztani a győztes bort. Az
első 5 borászat: Kovács Nimród Borászat, Simon Pincészet, Vitavin Kft., St. Andrea Kft.
és a Juhász Péter pincészet. A győztes bor kiválasztása úgynevezett vakkóstolással fog
történni.
Felkéri Hegybíró urat, hogy a technikai lebonyolításban legyen segítségükre.
Tarsoly József
Nem klasszikus borbírálat, hanem borkiválasztás fog történni. Kiosztásra kerül egy
választó lap, melyen egytől, ötig számozott oszlopok vannak. Azt kellene a képviselőknek
eldönteniük, hogy az előttük lévő öt fajta Egri Bikavérből, milyen sorrend alakuljon ki a
végső összesítéskor. Hangsúlyozza, hogy a borokat nem pontozni, hanem annak a
helyezését kell megállapítani. A lapok beszedése előtt kéri, hogy mindenki írja alá, hiszen
azok a jegyzőkönyv mellékletété fogják képezni.
A bírálat végén majd föl fogja fedni, hogy melyik sorszámú üveg, melyik borászat
termékét tartalmazta.
Megkezdődik a borkóstolás, a borbírálat.
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Szeleczki János
Kéri hegybíró urat, hogy fedje föl, hogy a számozott üvegek, melyik borászt takarják.
Tarsoly József
1. számú Simon Pincészet

Egri Bikavér Klasszikus 2008. évjárat

2. számú Juhász Péter

Egri Bikavér 2007. évjárat

3. számú Vitavin Kft.

Egri Bikavér 2007. évjárat

4. számú St. Andrea Pincészet

Egri Bikavér Merengő 2007. évjárat

5. számú Kovács Nimród Borászat Egri Bikavér Rhapsody 2006. évjárat

A képviselő testület szavazási lapjának összesítését követően a helyezések:
1. helyezett St. Andrea Pincészet

Egri Bikavér Merengő 2007. évjárat

2. helyezett Simon Pincészet

Egri Bikavér Klasszikus 2008. évjárat

3. helyezett Juhász Péter

Egri Bikavér 2007. évjárat

4. helyezett Kovács Nimród Borászat

Egri Bikavér Rhapsody 2006. évjárat

5. helyezett Vitavin Kft.

Egri Bikavér 2007. évjárat

Szeleczki János
Köszöni Tarsoly úr és a Borbarát hölgyek segítségét.
A képviselő testület döntése alapján az
1. helyezett St. Andrea Pincészettel, a
2. helyezett Simon Pincészettel és a
3. helyezett Juhász Péter Borászattal
fog Polgármester úr – elsősorban az 1. számúval – majd tárgyalásokat folytatni a
„Magistratus Bora 2010” ügyében.
Habis László

Szavazás:

14 igen szavazattal elfogadásra került.
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248/2010. (V.27.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Habis László polgármestert, hogy a
Képviselőtestület által kiválasztott 1.-3. helyezett borok tulajdonosaival tárgyalást
folytasson a palackozást illetően a legkedvezőbb ajánlatról.
Felelős:

Habis László
polgármester

Határidő:

azonnal

Tisztelt Közgyűlés!
Ütemezett napirendjeinknek a végére értünk.

Tisztelt Közgyűlés!
Több napirend nem lévén az ülést berekeszti.

Legközelebb 2010. március 25. napján 9.00 órakor tartanak közgyűlést.

k. m. f.

Habis László
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

