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Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2008. március 17-én megtartott
üléséről.
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Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai.
A bizottsági tagok közül mind a 7 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Vizi Gyula
kiosztásos anyagként hozta a bizottság elé a 15. sz. körzeti alap felhasználásáról szóló
előterjesztést. A bizottság ezzel az előterjesztéssel kiegészítve, a meghívó szerinti napirendi
pontokat 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont: Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. részére átadott fejlesztési
pénzeszköz, valamint a 2007. évben beadott lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatási pályázat során elnyert pénzösszeg elszámolásáról
Kis-Tóth Roland
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Ismertette az előterjesztést.

Vizi Gyula
Az előterjesztés szerint az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a csatornadíjban
megállapított értékcsökkenést visszaforgatja a Vízmű részére, melyet a szennyvíztisztító telep
felújítására köteles fordítani. Az elszámolás szerint nem a teljes összeget forgatták vissza,
hanem 30 millió forinttal kevesebbet. Ha a szennyvíztisztító telep felújításához nincs szükség
erre a 30 millió forintra, akkor ezzel az összeggel csökkentsék a lakosság terheit. Mi lett a
sorsa ennek a 30 millió forintnak.
Kis-Tóth Roland
Ez az összeg az Önkormányzatnál maradt.
Stregova Márta
Ez az összeg pályázat benyújtása esetén az önerő biztosítására szolgál.
Vizi Gyula
Kéri a Város- és Területfejlesztési Irodát, hogy a közgyűlési előterjesztés mellé készítsen egy
tájékoztatót, melyben a 30 millió forint felhasználását ismertetik.
12/2008. (03. 17.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra a Heves Megyei
Vízmű Zrt. részére nyújtott 2007. évi fejlesztési célú támogatás számadását nettó 46.901
eFt összeggel, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által nyújtott
149.091,1 eFt lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatási pályázati pénzeszköz
felhasználását.
Felkéri a Város-és Területfejlesztési Irodát, hogy a Közgyűlésre, az előterjesztés mellé
készítsen tájékoztatót, a 30 millió forint felhasználásáról.
2. napirendi pont: Előterjesztés az Agria Volán Zrt. részére 2007 évben nyújtott normatív
és önkormányzati támogatás elszámolásáról
13/2008. (03. 17.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal támogatja
az Agria Volán Rt. részére nyújtott 105.969 eFt működési célú támogatás
felhasználásáról készült elszámolás Közgyűlés elé történő beterjesztését.
3. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger, Felnémet-Nagylapos szabályozási
tervének módosítására az 581-588 hrsz-ú területekre vonatkozóan
Cséfalvay Gyula
Ismertette az előterjesztést.
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Vizi Gyula
Kérdésesnek tartja, hogy megengedhető-e a 7,5 m-es építménymagasság, és az ikres beépítés
ezen a területen. A tervezési terület határát is ki kellene terjeszteni az 592 hrsz-ú útig, déli
irányba.
Cséfalvay Gyula
A szabályozást csak teljes tömbre lehet elkészíttetni. A kérelmező csak a saját tulajdonú
telkeket jelölte be.
Rátkai Attila
A módosítás csak az építménymagasságra vonatkozik-e vagy a beépítési módra is? Mit jelent
a zárt rendszerű lakóközösség kiépítése?
Cséfalvay Gyula
Valószínűleg arra gondol a kérelmező, hogy összevonják a telkeket és egy telepszerű
beépítést hoznak létre. Az építménymagasságon kívül mást nem kívánnak megváltoztatni.
Vizi Gyula
Az 580 hrsz-ú visszamaradó kis földdarabnak mi lesz a sorsa? Ezt is bele kellene vonni a
tervezési területbe.
Cséfalvay Gyula
A tervezési területet nem a kérelmező jelöli ki, azt tömbre vonatkozóan kell meghatározni.
Rátkai Attila
Javasolja módosítani a döntési javaslatot a teljes tömbre vonatkozóan.
14/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 7
igen egyhangú szavazattal elvi hozzájárulását adja az Eger, Felnémet-Nagylapos
szabályozási tervének jelenleg LKe7 és LKe17 alatt jelölt területére vonatkozó
módosításához.
4. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a
változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2007. (IV. 27.) sz.
önkormányzati rendelet módosítására a 8267, 8268 és 8269 hrsz-ú
ingatlanok kapcsán
15/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága a
15/2007. (IV. 27.) sz. a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletének
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett javasolja Közgyűlés elé terjesztését.

4

5. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a távhővel
ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és
mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására
Gadavics Gyula
Ismertette az előterjesztést. Az előterjesztésben elírás szerepel, a teljes bekerülési költség nem
206, hanem 266 millió forint. A közgyűlési előterjesztésben ezt javítani fogják.
Ifj. Gálfi Antal elhagyta a termet, a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 főre csökkent.
Vizi Gyula
Azt javasolja, hogy az Önkormányzat csak erkölcsileg és műszakilag támogassa a pályázatot,
de pénzzel ne. Egy-egy lakásra kb. 110 ezer forint bekerülési költség jut, ami az állami 35 %
támogatással csökkentve, mindössze 60 eFt. A város egyéb feladatait és költségvetését
figyelembe véve javasolja, hogy ezt a pályázatot csak erkölcsileg támogassa az
Önkormányzat.
16/2008. (03. 17.) sz. döntés
A Bizottság Vizi Gyula módosító indítványát 1 igen 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal
nem támogatta.
A Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és 6 egyhangú igen szavazattal javasolja
a Közgyűlés elé terjesztését.
6. napirendi pont: Előterjesztés Eger, Nagylapos volt Kemping terület Szabályozási
Tervének módosítása kapcsán az 1/2004. (I. 30.) sz. önkormányzati
rendelet alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről
Ficzere György
Kéri módosítani az előterjesztést az Eger-Invest Zrt. esetében. Mivel a javasolt kedvezmény
mértéke 50 %, ez a 97.745 eFt esetében 48.872 eFt. Javasolja a kedvezmény mértékénél
javítani a b.) pontban a -2637 m2 beépíthetőség csökkenést, mivel ez a tagadás tagadása, és
akár növekedést is jelenthet. Kérdése, hogy Noszek Csaba esetében mit takar a
munkahelyteremtő beruházás?
Cséfalvay Gyula
Csak annyit tudnak egyenlőre, hogy kereskedelmi terület lesz, közelebbit még nem tudnak az
elképzelésekről.
Ifj. Gálfi Antal visszaérkezett, Császár Zoltán elhagyta a termet, a jelenlévő bizottsági tagok
száma változatlanul 6 fő.
Rátkai Attila
Kérdése, hogy a rendelet szerinti kedvezmény lehetősége nem csak olyan területre vonatkozik
ahol kereskedelmi munkahelyteremtő terület alakul ki? Itt lakóterületről van szó, ahol a
garázsba lehet egy kis butikot nyitni. Ezt nem tartja kimondottan munkahelyteremtőnek.
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Cséfalvay Gyula
Az Eger-Invest Zrt. a Baktai utat a 25. sz. úttal összekötő út megépítéséhez területet biztosít
az Önkormányzatnak. Ezért a számítások ara irányultak, hogy senki ne fizessen senkinek.
Vizi Gyula
Nem világos számára, hogy a térképen övezetenként egymás alatt szereplő kék és fekete
övezeti jel és terület mit jelöl. A térképen jelölt területek összege több mint 3 ha, a
számításban pedig 1,9 ha szint terület növekmény van.
Cséfalvay Gyula
A két szám, a tömbök átszabás előtti és átszabás utáni állapotát, besorolását és területét
mutatja.
Nyerges Andor
Meg kel találni azt az optimális pontot, amely elősegíti a város fejlődését, az építéseket.
Ficzere György
Azt kéri, hogy a KECS véleménye részletesebben kerüljön be az előterjesztésbe, és a
kedvezmény mértékének indoklását is szeretné megismerni.
Cséfalvay Gyula
Alapvetően hibásnak tartja a rendeletben, hogy lehetnek kedvezmények. Az összeg nagyságát
úgy kellene megállapítani, hogy kedvezmény nélkül is mindenki be tudja fizetni.
Vizi Gyula
A rendelet célja azt volt, hogy a lakóterület bővítéséből eredő közmű többletterhelések miatt
szükséges közműátépítések, fejlesztések költségét biztosítsa. Sajnos ez soha nem működött,
ezért nem tudják korrektül meghatározni az összeget. A beszedett pénz jelenleg a költségvetés
réseinek betömésére szolgál. Ezért nem is fogja ezt az előterjesztést támogatni, csak majd
akkor, ha a befizetett pénzt valóban arra fordítja a város, amire beszedi.
17/2008. (03. 17.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az Eger, Nagylapos volt
Kemping terület szabályozási tervének módosítása kapcsán az 1/2004. (I. 30.) sz.
önkormányzati rendelet alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről szóló
előterjesztést, és 3 igen 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem támogatja annak
közgyűlés elé terjesztését.
7. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger, Felnémet Szabályozási Tervének
módosításáról az 1/28 és 1/17-1/25 hrsz-ú ingatlanok kapcsán
Vizi Gyula
Kérdése, hogy az új utat tervezik-e összekötni a Hársfa utcával?
Gadavics Gyula
Terven igen, a lehetőség adott lesz, de ténylegesen nem építik meg.
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18/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 6
egyhangú igen szavazattal elvi hozzájárulását adja az Eger, Felnémet-Nagylapos
Szabályozási Tervének módosításához az 1/28 és 1/17-1/25 hrsz-ú ingatlanok kapcsán.
Császár Zoltán visszaérkezésével a jelenlévő bizottsági tagok száma 7 főre emelkedett.
8. napirendi pont: Előterjesztés a 2008 évi útfelújítások pályázatainak önrész
biztosításáról
Gadavics Gyula
Ismertette az előterjesztést. A költségvetés 4/a. mellékletéhez képest 3 kisebb módosítás
történt. Nem került ki egyetlen utca sem belőle, de 3 kisebb út még belekerült. A Lenkey út
azért került bele, mert az idei pályázati felhívásban lehetőség van természetes kő burkolatú
utcák felújítására is. A Bartók B. tér és Király u. közötti szakasz idegenforgalmi jelentősége
miatt került be, a Mecset utca pedig a jelentős gyalogos forgalom miatt.
Vizi Gyula
Milyen összefüggés van a támogatási igény és a saját forrás összege között?
Gadavics Gyula
A pályázat munkanemenként határozta meg, hogy mennyi az egyes munkák fajlagos
támogatottsága. A tervek elkészültek, így már tudható, hogy egyes utcákban mennyi szegély,
aszfalt és akna fedlap emelés szükséges.
19/2008. (03. 17.) sz. döntés
-

-

A Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett „Települési, önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújítása 2008. évi támogatásának elnyerésére” pályázatot nyújtson be.
A Bizottság támogatja, hogy az alábbi táblázatban szereplő utcák felújítása 2008.
évi költségvetési terv alapján valósuljanak meg, a táblázatban szereplő forrás
összetétel szerint.
Adatok Ft-ban

Ssz.
1.
2.
3.
4.

Útfelújítás helye
Mikes K. u.
(Laktanya-Kisfaludy u.)
Laktanya u.
(Csokonai-Mikes K. u.)
Garay u.
(Csokonai-Radnóti u.)
Karéj u.

Támogatási
igény
2.832.216

Saját forrás

Összesen

3.248.436

6.080.652

1.768.752

1.902.192

3.670.944

4.106.712

5.837.148

9.943.860

1.250.160

1.599.840

2.850.000
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5.
6.

Kapás u.
Babocsay u.

7.

Pacsirta u.
(Kapás-Farkasvölgy u.)
Király u.-Bartók B. tér
(Bartók tér 17-től Vörösmarty
útig)
Mecset u.
Alvégi u.
Béke u.
Városfal u.
(Bródy-Foglár u.)
Hild J. u.
Hadnagy u.
(Szolgáltató Ház mellett)
Partos u. I. ütem
(Egri Csillagok-Joó J. u.)
Hatvanasezred u.
(Kilián-Baktai u. ABC északi
oldalán)
Legányi u.
Darvas u.
Pást u.
Lenkey u.
Kisvölgy u.
(Hősök-Baktai u.)
Ipolyi u.
Zúgó u.
Partos u. II. ütem
(Vécsey-völgy – Egri Csillagok u.)
ÖSSZESEN

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

-

-

4.564.272
1.422.912

5.177.172
1.647.342

9.741.444
3.070.254

637.404

640.584

1.277.988

1.567.740

1.758.240

3.325.980

696.144
958.392
2.482.488
1.074.528

946.704
1.115.232
2.501.928
1.251.828

1.642.848
2.073.624
4.984.416
2.326.356

398.052
1.378.848

442.452
1.164.282

840.504
2.543.130

1.381.848

2.253.648

3.635.496

872.124

891.564

1.763.688

1.622.784
2.296.080
680.124
1.427.520
1.648.644

3.354.204
2.756.460
854.844
7.025.280
1.854.684

4.976.988
5.052.540
1.534.968
8.452.800
3.503.328

1.149.384
697.272
917.628

1.312.464
956.712
1.607.688

2.461.848
1.653.984
2.525.316

37.832.028

52.100.928

89.932.956

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

9. napirendi pont: Előterjesztés társasházak magánerős felújításához benyújtott
pályázatok elbírálására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
21/1998. (V. 20.) sz. rendelete szerint
Gadavics Gyula
Ismertette az előterjesztést.
Rátkai Attila
Idén is lesz ilyen pályázat?
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Gadavics Gyula
Igen, szeptember 30-ig lehet beadni a pályázatokat.
20/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
megtárgyalta a „társasházak magánerős felújításának támogatása” tárgyban beérkezett
3 db pályázatról szóló előterjesztést és 5 igen 2 nem szavazattal az alábbi döntést hozza:
A Bizottság a társasházak által igényelt önkormányzati támogatást a költségvetés V.
fejezet (Felhasználási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások) 5.
címszámon rendelkezésre álló keret terhére biztosítja az alábbiak szerint:
1./
A társasház címe:
Önkormányzati támogatás összege:

Egészségház u. 19-21.
1.117.060,- Ft

A társasház címe:
Önkormányzati támogatás összege:

Mátyás király u. 11.
2.361.894,- Ft

A társasház címe:
Önkormányzati támogatás összege:

Bartakovics u. 24.
1.517.670,- Ft

2./

3./

Felhatalmazza a Polgármester Urat a támogatás folyósításához szükséges szerződések
megkötésére a támogatást igénylő társasházakkal.
10. napirendi pont: Előterjesztés az 1. számú választókerület körzeti alap felhasználásáról
21/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
az előterjesztést megtárgyalta és 7 egyhangú igen szavazattal támogatja az 1. sz.
választókerület körzeti alap 1.000.000.-Ft-jának felhasználását a Szarvas Gábor utca 3.
sz. melletti játszótér bővítésére.
11. napirendi pont: Előterjesztés a 7. számú választókerület körzeti alap felhasználásáról
22/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
az előterjesztést megtárgyalta és 7 egyhangú igen szavazattal támogatja a 7. sz.
választókerület körzeti alap 1.000.000.-Ft-jának felhasználását az alábbiak szerint:
-

Bolyki Tamás utcai garázssor csapadékvíz elvezetés tervezési munkáira 200.000.-Ft
Almagyar dombi játszótér korszerűsítési munkáira 800.000.-Ft

9

12. napirendi pont: Előterjesztés a 9. számú választókerület körzeti alap felhasználásáról
23/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 7 egyhangú igen
szavazattal támogatja, hogy a 9. sz. választókerület körzeti alapjából 150.000 Ft
felhasználásával az Eger, Csokonai u. 17-19. számú ingatlanok előtti járdaszakasz
lakókkal közös felújítása megvalósuljon.
13. napirendi pont: Előterjesztés a 10. számú választókerület körzeti alap felhasználásáról
24/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
az előterjesztést megtárgyalta és 7 egyhangú igen szavazattal támogatja a 10. sz.
választókerület körzeti alapból 350.000.-Ft felhasználását a 2008 évi illegális
hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat önrészéhez.
Kiosztásos anyag: Előterjesztés a 15. számú választókerület körzeti alap felhasználásáról
25/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
az előterjesztést megtárgyalta és 7 egyhangú igen szavazattal támogatja a 15. sz.
választókerület körzeti alapból 300.000 - Ft felhasználását a Kovács Jakab utcában
köztéri alkotás elhelyezésének előkészítő munkáira.
14. napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Környezetvédelmi Alap 2008 évi felhasználására
pályázati elhívás elfogadásáról
Tuza Róbert
Elmondta, hogy az Eger Város Környezeti Kultúrájáért Alapítvány nem tudja betölteni a
szerepét, mert nincs bevétele. A Környezetvédelmi Alapba is kevesebb pénz jut idén mint
tavaly. Kéri a bizottságot, hogy gondolja át mind az Alapítvány mind az Alap sorsát, mert így
az 1 millió forintból nagyon szűkösek a lehetőségek. Elsősorban a Kuratórium dolgát kellene
tisztába tenni átalakítva a szerepét, de ezzel kapcsolatban még csak előzetes tárgyalások
folytak.
26/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
megtárgyalta a pályázati felhívást, és 7 egyhangú igen szavazattal javasolja a mellékelt
formában való megjelenését.
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15. napirendi pont: Előterjesztés a 2008. április 22-én az Érsekkertben megrendezésre
kerülő Föld Napja rendezvény támogatásáról

Ficzere György
A tavalyi Föld Napja rendezvényen az Érsekkertbe ültetett egy fát, ami azóta kiszáradt, kéri
hogy pótolja a hivatal.
Mályinkó Zoltán
Mennyivel járul hozzá a hivatal a rendezvényhez?
Tuza Róbert
Sajnos pénzzel nem tud hozzájárulni a város, hanem technikai dolgokat biztosít, pl. sátrakat.
27/2008. (03. 17.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 7
egyhangú igen szavazattal hozzájárul a Föld Napja rendezvény megrendezéséhez az
Érsekkertben.
16. napirendi pont: Tájékoztató a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2007. évben nyújtott
támogatások felhasználásáról
Vizi Gyula
Hiányolja az előterjesztés mellől az elnyert összeggel történő elszámolást.
Iványiné Tóth Mária
Minden nyertes pályázó elszámolt a kapott összeggel és tájékoztatót nyújtott be a számla
mellé a megvalósított programokról.
Császár Zoltán
Sajnálja a civil szervezeteket, mert igen kevés pénzt, sokszor a kért felét vagy negyedét
kapják csak meg az önkormányzattól, és ezzel kell a programjaikat megvalósítani.
A bizottság a tájékoztatót 7 egyhangú szavazattal elfogadta.
17. napirendi pont: Tájékoztató a Szépasszonyvölgyben kialakított vásártér további
üzemeltetési feltételeiről, és az ott folytatható kereskedelmi
tevékenységekről
Takács Attila
Ismertette a tájékoztatót.
Császár Zoltán
Példaértékűnek tartja, hogy a Főmérnöki Iroda összehívott egy megbeszélést, ahol az EVAT
mint üzemeltető, a Közterület-felügyelet, a Főmérnöki Iroda, a Szépasszonyvölgy Civil
Egyesület és még más szervek is meg voltak híva. Így együttesen tudtak a völgyhöz méltó
koncepciót kialakítani. Az árusok 1 év türelmi időt kaptak az egységes arculat kialakításához.
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Méltányosnak tartja a havi 30 ezer forintot egy nagyméretű sátorért vagy faházért, mivel e
mellé már közterület használati díjat nem kér az Önkormányzat.

Vizi Gyula
A hivatkozott kormányrendelet vonatkozik-e a Szúnyog közben időnként megtartott piacra?
Takács Attila
A hivatkozott kormányrendelet természetesen minden közterületre vonatkozik. Ezért a
városban meg fognak szűnni azok az árusítási formák, amelyek eddig képeslapot,
ajándéktárgyakat árusítottak mivel ezek az árusok nem rendelkeznek üzlettel. A Szúnyogközi
régiségpiac vásárként nyilvántartott területen működik, így erre a területre ez a jogszabály
nem vonatkozik. Minden hónap utolsó vasárnapján működik vásártérként.
A bizottság a tájékoztatót 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
18. napirendi pont: Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Közbiztonsági stratégiájának
kialakítása érdekében tett intézkedésekről
Takács Attila
Ismertette a tájékoztatót.
Császár Zoltán
Köszöni a Főmérnöki Irodának, hogy kidolgozza ezt a stratégiát. Ő már két évvel ezelőtt
kezdeményezte egy bűnmegelőzési albizottság létrehozását, de elhalt a dolog.
Rátkai Attila
A tájékoztatóban szereplő gondolatébresztő célokat, az előterjesztésben majd részletesen ki
kellene fejteni. Az előterjesztésnek ki kellene terjedni arra, hogy milyen eszközökkel akarják
ezeket a célokat megvalósítani.
Takács Attila
A tájékoztatót azért hozták a bizottság elé, hogy megismerjék az észrevételeket, ötleteket.
Kutnyák Gyula
Javasolja a civil szervezetek megkeresését is az ötletkeresés során.
Takács Attila
Ezeket a szereplőket kötelezően fel kell keresni, és együtt kell velük dolgozni a stratégia
kialakításához.
A bizottság a tájékoztatót 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
Egyebek
Vizi Gyula
Az autósok megint kezdenek elszemtelenedni. Pl.: a piactéren úgy állnak az autók, hogy még
vannak üres parkolóhelyek, de a behajtásnál már egy sávra szűkítik a sávszélességet, szinte
alig lehet behajtani a burkolt várakozóhelyre. A DOMUS parkolónál különösen hétfőn és
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kedden akkora a zsúfoltság, hogy tiltott helyeken, zöldterületen megállni tilosban mindenhol
autók állnak.

Császár Zoltán
A Telekessy utca végére kihelyezett tábla hibás, Telekessy S. név szerepel rajta, kéri
kicseréltetni, Telekessy István táblára. A külterületen egyre több és nagyobb szemétkupac
található. Kéri, hogy a mezőőrök jobban figyeljenek erre oda, és ha beazonosítható, hogy ki
tette oda, büntessék meg. A kiskocs tetőnél a Baktai úttól a köves „rázós” utat felbontották, és
úgy hagyták. Szólítsák fel a bontást végző közmű üzemeltetőt a helyreállításra.
Takács Attila
A kábelelhelyezéssel kapcsolatosan a cég többször keményen fel lett már szólítva az út
helyreállítására. Ígéretet tettek a helyreállításra. A külterületen valóban rengeteg az illegális
szemétlerakás és a szemét. Éppen a mai nap kerül postázásra a KÖVIM által kiírt pályázati
anyag, amely illegális hulladéklerakás felszámolását célozza meg. Az Önkormányzat és a
Hegyközség közösen nyújtotta be a pályázatot. A felmérést a mezőőrök segítségével
elvégezték, becslések szerint 170 m3 illegális hulladék van a külterületeken. Bevonták a Civil
Kerekasztal Szabadidő Szekcióját is, akik bevállalták, hogy ha a pályázat nyer, több
hétvégéjüket is ráfordítják a szemét összeszedésére. Utána a folyamatos utánkövetést is
vállalták. Szeretnének nagy tömegeket megmozgatni az ügy érdekében.
Több hozzászólás nem lévén Ficzere György elnök úr az ülést bezárta.

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

