JEGYZŐKÖNYV
Iktatószám: 2030-1/2008
Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2008. január 21-én megtartott
üléséről.
Jelen vannak:
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Kutnyák Gyula
Koltai Ottó
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Báthory Csaba
Gadavics Gyula
Tuza Róbert
Cséfalvay Gyula
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Tóth Ferenc

a Bizottság elnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
Civil Kerekasztal
Mérnöki Kamara
Építész Kamara
Főmérnöki Iroda vezetője
Igazgatási Iroda vezetője
Főépítész
Alpolgármester
Városgondozás Eger Kft.
Jogi Iroda vezetője
VTF Iroda vezetője
VTF Iroda

Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai.
A bizottsági tagok közül jelen van 6 fő, a bizottság határozatképes. A bizottság a napirendi
pontokra tett javaslatot 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1 napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető
várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló
17/1998. (V. 20.) számú rendelet módosítására
Gadavics Gyula
Ismertette az előterjesztést.
Vizi Gyula
Régebben tervbe volt véve, hogy a régi Kertmozi területe is fizető várakozóhely lesz. Ezt a
Könyvtár várható átépítése, fejlesztése miatt ideiglenes jelleggel tervezték. Kérdése, hogy mi
most a helyzet a Kertmozi területével. A Knézich K. úton, annak felújítása előtt a Kórház
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oldalán voltak fizető várakozóhelyek. Akkor úgy döntöttek, hogy a műemlék kapuig
fizetésmentes hosszanti parkolókat alakítanak ki. Ez bele is került a rendeletbe. A Knézich
Károly u. felújítása óta viszont az utca torkolatától van a fizető várakozóhely kijelölve.
Gadavics Gyula
A Bródy S. Könyvtár bővítésének előkészítő munkái egyenlőre pályázati lehetőség és önerő
hiányában szünetelnek. A könyvtár hosszú távú tervei is bizonytalanok még. A Kertmozi
területére készült egy tanulmányterv mélygarázs kialakításáról, ami az Egészségház úti
tömbbelsőbe is benyúlna. Ez még a szakmai fórumokat sem járta meg, csak egy lehetőség. A
végleges döntésig a Kertmozi területét továbbra is ideiglenes fizető parkolóként működtetik.
A Knézich K. úton a sürgősségi bejárat előtt a párhuzamos parkolók sávját 2 m-re kellett
leszűkíteni, mert az autósok ferde parkolásra kezdték használni és az autók vége lefogta az
egyik sáv felét. Nem javasolja, hogy a Knézich K. utcában a fizető parkolók között nem fizető
parkolók is legyenek, mert ezeket úgyis rögtön elfoglalják és így a fizető parkolók sem tudják
betölteni azt a funkciójukat, hogy a parkolókban mozgás legyen.
Vizi Gyula
Elfogadja a főmérnök úr véleményét, de kéri a rendeletet összhangba hozni ezzel, és a
rendeletből kerüljön ki a Knézich K. úton a nem fizető parkolókra vonatkozó rész.
1/2008.(0l. 21.) sz. döntés
•

•

A bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatja Vizi Gyula módosító indítványát,
mely szerint a fizető várakozóhelyekről szóló rendeletből kerüljön törlésre a
Knézich K. úton nem fizető parkolók létesítéséről szóló rész.
A bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatja a fizető várakozóhelyek
kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 28.) sz. rendelet
módosításának közgyűlés elé való terjesztését.

2. napirendi pont: Előterjesztés a Városszépítő Egyesület részére nyújtott címkézett
iparűzési adó felhasználásának módosítására vonatkozó javaslatról
2/2008. (01. 21.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
megtárgyalta a 28/2005. III. 21. sz. döntésének módosítására irányuló előterjesztést és 6
egyhangú igen szavazattal támogatja a 2002 évi iparűzési adó kiemelt ágazati jelölések
városszépítésre címkézett 4.554.000 Ft összegének két célra történő felhasználását:
- 1.671.745 Ft összegben a Szépasszonyvölgy Piknik park lépcsős lezárása
- 2.882.255 Ft összegben a Szent József park kialakításánál utólag szükségessé váló
munkák végzése
Kivitelezési határidő: 2007. augusztus 20.
Elszámolási határidő: 2008. február 15.
Támogatja továbbá a 2002 évi iparűzési adóból a kiemelt feladatoknál a parkosításra,
virágosításra címkézett 5.692 eFt összeg felhasználás kivitelezési határidejének 2007.
augusztus 20-ra és az elszámolási határidejének 2008. február 15-re történő módosítását
és ennek Közgyűlés elé való terjesztését.
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3. napirendi pont: Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. közszolgáltatási feladatainak
végzéséről
3/2008. (01. 21.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
az előterjesztést megtárgyalta és 6 egyhangú igen szavazattal egyetért azzal, hogy a
Városgondozás Eger Kft. városüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződés
módosítása az ütemtervnek megfelelően 2009. március 31-ei határidővel történjen.
4-5. napirendi pont: Zárt ülésen tárgyalják külön jegyzőkönyv szerint
Egyebek:
Császár Zoltán
A Trinitárius utcában a fél éve elkészült járdát az Agria Telefon Kft. felbontotta. Kéri figyelni
a helyreállításra. A zöldterületet is kéri az eredeti állapotba helyreállíttatni.
Vizi Gyula
Felnémeten az egészségügyi komplexum és a Trió Bútorbolt közötti gyalogos átkelőhelynél a
bútorbolt előtti lánckorlátot kéri visszaállítani.
Ficzere György
A Hadnagy utca – Kertész utca sarkán a sövény már a járda közepéig benőtt, kéri megnyírni.
Nyerges Andor
A Bródy S. utcán a behajtani tilos tábla ellenére behajtanak a gépkocsik. Kéri odafigyelni
erre.
Kutnyák Gyula
Kérdése, hogy a 25. sz. főút melletti fák kinek a kezelésében vannak. A várostól azt az
információt kapta, hogy a közút a kezelő, a Közútkezelő Kht. azt nyilatkozta, hogy a járda
fölé lógó ágak már a városhoz tartoznak.
Több hozzászólás nem lévén Ficzere György elnök úr az ülést bezárta.

K. m. f.
Ficzere György
az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke

