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Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2008. október 20-án megtartott
üléséről.
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Főépítész
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Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai.
A bizottsági tagok közül jelen van 6 fő, a bizottság határozatképes. A bizottság elnöke a
megjelent vendégekre tekintettel javasolja, hogy az 5. sz. napirendet, a Szépasszonyvölgy
Szabályozási terv felülvizsgálatát a második napirend után tárgyalják. A bizottság a meghívó
szerinti napirendi pontokat az elhangzott módosító javaslattal együtt 6 egyhangú szavazattal
elfogadta.
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1. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet - tervezete a
kéményseprő ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 40/1995.
(XII. 13.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Kelemen Sándorné
Ismertette az előterjesztést. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal a
Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést, és támogatta Közgyűlés elé terjesztését.
Marosvölgyi György
Ismertette a díjemelés indokait.
Császár Zoltán
Figyelemmel kíséri a cég tevékenységét és példa értékűnek tartja, hogy foglalkoznak a
szakmai utánpótlással. Jól működőnek tartja a vállalatot, támogatja az előterjesztést.
97/2008. (10. 20.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a Kéményseprő ipari
közszolgáltatás igénybevételéről szóló rendelet-tervezetet, és 6 egyhangú igen szavazattal
javasolja annak Közgyűlés elé történő terjesztését.
2. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Eger, Almagyar - Merengő városrészek szabályozási terve kapcsán
Szőke Tamás
Tervezői ismertetést tartott.
Becsák Péter
A Szabályozási terv közlekedési munkarészéről tartott ismertetést.
A bizottság elnöke szavazásra tette fel, hogy a megjelent érdeklődőknek a bizottság szót
adjon-e? Ezt a bizottság 6 egyhangú szavazattal támogatta.
Gáspár Gáspár (DERDA Kft. képviseletében)
Ellentmondást érez a fejlesztés ütemezésében. Az ÉD-i összekötő út a működő agyagbányán
át halad. Most bánya lesz, vagy összekötő út? A lakásszámmal kapcsolatos észrevételüket, és
egy zsákutcára vonatkozó észrevételüket továbbították a Főépítészi Irodára, de ezekre válszt
eddig nem kaptak.
Ficzere György
Jelenleg a Szabályozási terv I. forduló tárgyalása folyik, a II. fordulóban még számos
lehetőség lesz a lakossági egyeztetésre.
Szőke Tamás
Az ÉD-i összekötő út nyomvonalával kapcsolatban a tanulmányterv készítője egyeztetett a
Téglagyár, illetve a bányatelek tulajdonosával, aki ezt a nyomvonalat elfogadta. A DERDA
Kft. igényeit a Főépítészi Iroda átadta a tervezőknek. A Kertvárosias övezetre a lakásszámot
az egész városra vonatkozó építési szabályzat határozza meg 2 lakásban telkenként, ennek
feloldását nem javasolják. A zsákutca kikötésével kapcsolatban a probléma az, hogy ez nem
közterület (magán út) a kikötés pedig magántulajdonú telket is érintene. A zsákutca kikötése a

terület kapcsolatrendszerében
terven szerepeltetni.
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különösebb előnyökkel nem jár, de elvileg lehetséges a

Gáspár Gáspár
A magánútnak nevezett nem közterület, még a korábbi RRT részeként készült el, ezért kérnek
erre a zsákutcára valamilyen megoldást.
Szőke Tamás
Ehhez a Város-és Területfejlesztési Irodának kell egy nyilatkozatot adnia arról, hogy a
szükséges kisajátításokat, ingatlan vásárlásokat megteszi. Az út kikötése ellen nincs kifogása,
de meg kell vizsgálni ennek költségeit is.
Illés Gyuláné
Az összekötő utat a Vécsey útnál miért nem lehet a reptér felé menő dűlő úton tovább vinni?
Így a nyomvonal elég meredek részen halad, és komoly bevágást kell tenni. Két most épülő
ház pedig beleesik a 60 m-es védősávba.
Becsák Péter
Sajnálatos módon 2006 évben építési engedély került kiadásra az Íj utca mögötti területen az
összekötő út nyomvonalára. Az útépítési tervek kidolgozásakor kell megvizsgálni, hogy
hogyan lehet ezzel a konfliktussal megbirkózni. A bevágásba kerülő útvonal szándékos, mert
a zaj, rezgés és légszennyezési hatást megszűri.
Illés Gyuláné
Megoldásra kerül-e a Vécsey völgy – Gárdonyi u. csomópontjában a vízelvezetés és a
gyalogos forgalom.
Ficzere György
A rendezési tervvel kapcsolatosan lesznek lakossági fórumok, ahol az ilyen részletkérdéseket
meg lehet majd tárgyalni.
Becsák Péter
A Vécsey – Gárdonyi csomópont jelzőlámpás szabályozású csomópont lesz, ez megoldja a
gyalogos átvezetés problémáját.
Gadavics Gyula
A Tetemvár-Vécseyvölgy csapadékvíz elvezetésére a tervek elkészültek. A pályázatokat 3
szakértő már elbírálta. 60 pont volt a minimum határ a pályázat 69 ponttal áll, holnapi nap
lesz a döntés az I. fordulóról. Már a II. fordulós peremfeltételeket is teljesítették, mert
rendelkeznek vízjogi létesítési engedéllyel.
Ambrus Adrienn
A Vécseyvölgy út város felőli vége MÁV tulajdonú terület, és közlekedési szempontból
megoldatlan. A közút sínen való átvezetését meg kell oldani. Adatok vannak birtokában arról,
hogy az Almagyar dombon a Honvédség által érintett területek is vannak.
Vizi Gyula elhagyta az ülést, a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 főre csökkent.
Becsák Péter
A Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Főosztálya az államigazgatási egyeztetés előzetes
véleményezésében nem tett észrevételt, és a további eljárásban való részvételt is elutasította.
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98/2008. (10. 20) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
megtárgyalta az Eger, Almagyar – Merengő városrészek Szabályozási Terve kapcsán az
Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008.
(VI.27.) sz. rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet és 5 egyhangú igen
szavazattal javasolja Közgyűlés elé terjesztését.
5. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatának módosításáról Eger, Szépasszonyvölgy szabályozási
terve felülvizsgálata kapcsán
Vizi Gyula visszatérésével a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 főre emelkedett.
Ficzere György
Tájékoztatta a bizottságot, hogy az ülés előtt megkereste az 5. sz. terület érintettje és közölte,
hogy megváltoztak befektetési szándékai, tervei, ezért kéri, hogy ezt a területet vegyék ki a
tárgyalandók köréből.
Császár Zoltán
Javasolja, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést, mivel a csatolt kérelmekkel most
találkozott először és véleménye szerint alaposabb körüljárást igényelnek ezek a javaslatok,
kérelmek.
Rátkai Attila
Folyamatosan érkeznek a Főépítészi Irodára a Szépasszonyvölgy szabályozási tervvel
kapcsolatos észrevételek, javaslatok. A megtartott belső egyeztetés után is érkeztek még
észrevételek. Támogatja, hogy tartsanak még egy megbeszélést a Szépasszonyvölgyben
érintettekkel, egyezetve a javaslatokat.
Császár Zoltán
Örül annak, hogy a Szépasszonyvölgy fejlődik, és jó befektetés lett, de azt nem szeretné, ha a
völgy túlzsúfolttá válna, és elveszítené történelmi arculatát. További egyeztetést javasol, és
azt kéri, hogy egy szakmai javaslatokkal alátámasztott előterjesztés kerüljön a bizottság elé.
Nyerges Andor
Támogatja a javaslat részletesebb megvizsgálását, és javasolja csak azt fogadják el, ami
javítja a Szépasszonyvölgy arculatát és ne az üzleti érdekeltségeket vegyék figyelembe.
Rátkai Attila
Olyan előterjesztést tudnak készíteni, amely a lehető legjobban feltárja az egyes elképzelések
hátterét és várható következményét, de a völgy fejlesztésének irányát nem nekik kell
meghatározni.
Császár Zoltán
Olyan szempontból kéri a Főépítészi Csoport szakmai véleményét, hogy mi az, ami a völgy
arculatának megőrzése mellett elfogadható, és mi nem.
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Ficzere György
A Szépasszonyvölgy Eger egyik legfontosabb idegenforgalmi vonzerejének számít, ezért nem
szabad megalapozatlan döntést hozni.
Szavazásra bocsátotta, hogy a megjelent érdekeltek szót kapjanak-e. A bizottság egyhangúan
támogatta a meghallgatásukat.
Sinkó Tamás
A Szépasszonyvölgyi pavilonsort képviseli. Szeretnének olyan állapotot kialakítani a
pincetulajdonosokkal együtt, amely a vendégek magas szintű kiszolgálását biztosítja. Azt kéri,
hogy a szabályozási terv módosítása előtt valamilyen fórum keretében hívják össze a
Szépasszonyvölgyben érintetteket, mert sok az ütközési pont. A turizmus és vendéglátás
szakembereit is be kellene vonni, akik a fejlesztéshez jó ötleteket tudnának adni. Szeretnének
színvonalas megjelenést biztosítani, de egyben azt is szeretnék, ha a költségeik
megtérülnének. Ehhez rendezett hosszú távra meghatározott előírások kellenének. Nem az a
cél, hogy a konkurenciát eltapossák, hanem közösen szeretnének eredményeket elérni. Ezért
alakult meg a Vendégvárók Egyesülete is.
Császár Zoltán
Örül az elhangzottaknak, annak, hogy a fejlesztés közös érdeke a közösségnek.
99/2008. (10. 20.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az Eger, Szépasszonyvölgy szabályozási
terve felülvizsgálatáról szóló előterjesztésről nem hozott döntést. Rátkai Attila
előterjesztő javaslatára a bizottság 6 egyhangú szavazattal felkéri a Főépítészi
Csoportot, hogy a beérkezett észrevételekről, a Szépasszonyvölgyben érintettek
bevonásával hívjon össze megbeszélést, ahol a javaslatokat, észrevételeket egyeztetik. Ez
után az egyeztetés után kerüljön az előterjesztés ismét a bizottság elé.
Császár Zoltán távozásával a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 főre csökkent.
3. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a távhővel
ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és
mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására vonatkozó
11/2008. (III. 28.) számú rendelet módosítására
100/2008. (10. 20.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5
egyhangú igen szavazattal javasolja közgyűlés elé terjesztését.
4. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Építésügyi
Önkormányzati rendeletek módosítására
Bánhidy Péter
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatta az előterjesztést.
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101/2008. (10. 20.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja
az építésügyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezet közgyűlés
elé terjesztését.
6. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatának
módosításáról
Eger,
Felnémet-Nagylapos
szabályozási terve felülvizsgálata kapcsán
Rátkai Attila
Ismertette az előterjesztést.
Vizi Gyula
Az 1. sz. terület belterületbe vonása a szerkezeti terv készítésekor azért került elutasításra,
mert a honvédségi területhez közel esett, és a szőlő kataszterből nem lett kivonva. Ezek az
indokok az óta megszüntek. Kéri az előterjesztőt, hogy a 6. sz. terület támogatását is indokolja
meg.
Rátkai Attila
Az 1. sz. terület nem támogatásának indoka nem a Vizi úr által említett, hanem az, hogy nem
készült szennyvízgyűjtő csatorna, és továbbra sincsenek a közművesítési feltételek biztosítva.
A közmű alaphálózat (gerincvezeték) hiányzik, amely bővítésének jelenleg nincs realitása. A
6. sz. terület jelenleg lakóterületként van szabályozva, de van beruházási szándék
kereskedelmi szolgáltatásra is. A patak partjára kikötő ferde út nyomvonalának kis mértékű
korrekciójával pedig elérhető, hogy kevesebb magáningatlan területét érintse.
Vizi Gyula
Javasolja, hogy a Főépítészi Csoport a Főegyházmegyei hatóságnál tisztázza a korábban
templomépítésre kijelölt terület sorsát.
Dely György
Az 5. sz. és a patak közötti területen több fórumon bevásárló központ szerepelt. Ők nem
kérték a módosítást?
Rátkai Attila
Nem kértek módosítást, telekösszevonással kívánják megoldani az építési területet. Ezt
megküldték a központi tervtanácsnak, amelyre még nem érkezett válasz.
Dely György
Véleménye szerint több szabadon álló beépítésre szabályozott telek összevonásával nem lehet
azt egy területté összeolvasztani, és egy hatalmas épülettel beépíteni.
102/2008. (10. 20.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5
egyhangú igen szavazattal elvi hozzájárulását adja Eger Nagylapos térsége – Felnémeti
területek Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításához.
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A tervfelülvizsgálattal párhuzamosan a külterületen a Településszerkezeti Terv
módosítása újabb belterületbe vonásra javasolt területek kijelölése érdekében csak a 4.
sz. módosítási igény (szálloda) szerint történjen meg.
A Bizottság javasolja, hogy a 2009. évi költségvetés biztosítson fedezetet az Eger
Nagylapos térsége – Felnémeti területek Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási
Tervének felülvizsgálatára, az érintettek finanszírozásba történő bevonásával.
7. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger 11 városrésze helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról a Knézich
K. u. 18. sz. épület kapcsán
Rátkai Attila
Ismertette az előterjesztést. Sem a Tervtanács sem az Örökségvédelmi Hivatal nem támogatta
a felépítményt.
103/2008. 10. 20.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5
egyhangú szavazattal nem adja elvi hozzájárulását Eger, 11 városrésze Helyi Építési
Szabályzatának és Cifra-hóstya-Tetemvár városrész szabályozási tervének
módosításához a Knézich Károly u. 8. számtól a 34. számig terjedő utcarészre vonatkozó
szabályozási előírások módosítása kapcsán.
8. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés az Országzászló Pyrker téren tervezett
felállításáról
Császár Zoltán visszaérkezésével a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 főre emelkedett.
Vizi Gyula
Nem biztos benne, hogy ez a jó helye akár ideiglenesen, akár véglegesen az Országzászlónak.
Van-e alternatíva a szóba jöhető helyszínekre? Figyelembe véve az ide tervezett mélygarázst,
szabad-e ideiglenesen ekkora beruházást csinálni?
Nyerges Andor
Eger városának nincsen egy olyan szobra, ahol a nemzeti ünnepeket pl.: augusztus 20-át
megünnepelhetnék. Ezt a szép teret ki kellene használni erre akár úgy, hogy az
Országzászlóval együtt egy méltó szobrot helyeznének ide.
Rátkai Attila
Felmerültek alternatívák, és ez az egyeztetés eredménye. Alternatíva volt a régi helye az
Országzászlónak, amely nem alkalmas, mivel már ide más emlékműveket helyeztek el, a fák
megnőttek, és a forgalmi viszonyok is megváltoztak. A Vár – ahol most is van egy jól látható
zászló – azért nem alkalmas az Országzászló elhelyezésére, mert itt nem lehet koszorúzni,
összejönni, gyűléseket tartani stb. Véleménye szerint a Pyrker téren az egész parkot rendezni
kellene egy új emlékmű elhelyezéséhez, aminek ellentmond az, ha az ide tervezett
mélygarázst elkezdik megépíteni. Az előterjesztés egy köztes megoldást tartalmaz.
Császár Zoltán
Örül annak, hogy végre szeretnék rendezni az Országzászló ügyét, de azt kéri, hogy az
valóban a célnak megfelelő, ünnepélyes alkalmak megrendezésére alkalmas és méltó hely
legyen. Minden civil szervezetet szólítsanak fel ennek támogatására, nehogy bárki
megpróbálja kisajátítani magának.
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Vizi Gyula
Javasolja megvizsgálni azt, hogy alkalmas helyszín lehetne-e az Északi lakótelepen az a
terület, ahová a Karitász tervezett korábban templomot építeni. Kédés, hogy az ideiglenes
állapot meddig fog tartani, mikor kell az 54 millió forintért felállított Országzászlót
áthelyezni. Nem látja be, hogy miért kell mindent ennyire centralizálni? Az általa az Északi
lakótelepen javasolt helyszín nagyon alkalmas emlékmű együttesek és Országzászló
elhelyezésére. A bizottság az Országzászló tervezett felállításával egyet ért. A helyszín
tekintetében történjen további vizsgálat, legyenek alternatív javaslatok.
Császár Zoltán
A város lakosságát is be kellene ebbe vonni.
Rátkai Attila
Támogatja, hogy legyenek alternatív helyszínek.
Nyerges Andor
Nincs egy megfelelő szoborcsoport a városban, ahol ünnepelni lehetne. Egy a Dobó térihez
hasonló ünnepélyes szoborcsoportra gondol, amit a Pyrker téren lehetne elhelyezni.
Ficzere György
Nem nagyon áll fenn a veszélye annak, hogy a Pyrker téren mélygarázs épüljön, mivel a Plaza
mélygarázsa a terület igényeit kielégíti. Nehéz lesz befektetőt találni a Pyrker téri mélygarázs
megépítéséhez.
Dely György
A Főiskola pályázatot nyert, többek között az „A” épület udvarának aláépítésére. Ahhoz csak
akkor kapnak engedélyt, ha parkolóhelyet is biztosítanak, amit az épületben nem tudnak
elhelyezni. A parkolók építésének helyszínére az előzetes egyezetésen a Pyrker tér hangzott
el. Komolyan végig kell gondolni, hogy mire akarják használni a teret, csak egy országzászló
elhelyezésére, vagy komolyabb rendezvényekre is. A hely tökéletes, de rossz hatást keltene,
ha 2-3 év múlva szét kellene verni.
Gadavics Gyula
A Főiskola 5 milliárd forintot nyert a központi épülete felújítására. A parkolással
kapcsolatosan három sarokpont van. Egyrészt az építési engedélyezéshez nyilatkozni kell a
szükséges parkolók biztosításáról. Másrészt az építés idejére el kell telepíteni onnan a
taxiállomást, és az épület környéke felvonulási területté válik. Harmadrészt a megépítés
befejezése után ha megjelenik hirtelen 400 vendég vagy hallgató, ezeknek az autóját el kell
helyezni. Ezért az egyeztetéseken abba maradtak, hogy pár száz millió forinttal be kell, hogy
szálljon a Főiskola a mélygarázs építésbe. Ha a Főiskola befejezte az 5 milliárd forintos
beruházását, az épület környékét a városnak kell rendbe tennie.
104/2008. (10. 20.) sz. döntés
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egyhangú igen szavazattal elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Országzászló végleges
helyszíne a Pyrker tér legyen. Felkéri a Főépítészi Csoportot, hogy az Országzászló
ideiglenes felállításához a lehetséges helyszíneket vizsgálja meg.
Vizi Gyula elhagyta a termet, a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 főre csökkent.
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9. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanokon
gazdasági épületek elhelyezéséről
105/2008. (10. 20.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja
a Fertő-dűlőben található 26854 hrsz-ú ingatlanon gazdasági épületek elhelyezéséhez a
tulajdonosi hozzájárulás kiadását.
10. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő aranykoronák
felhasználásáról
Serfőző János
Az önkormányzatunktól már többször szerették volna megvásárolni ezt a 98,04 AK értéket. A
legkomolyabb ajánlat 1,5 millió forint volt. A mostani aranykorona felhasználás keretében 8
ha 9040 m2 területet tudott önkormányzatunk vásárolni. Ezt a területet, ha a közgyűlés által
elfogadott legalacsonyabb értékesítési áron 200.-Ft/m2-el számoljuk, akkor közel 18 millió
forint értéket képvisel. Különösen fontos a 21998/4 hrsz-ú ingatlan megszerzése, ami a
Homok utca végén található, és a Tűzoltóság kiképzőbázisának továbbfejlesztése céljából
pályázták meg.
A Bizottság a tájékoztatót 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
11. napirendi pont: Tájékoztató a Szépasszonyvölgyben elhelyezésre kerülő érmenyomó
gép kapcsán felmerült jogi kérdésekről
A Bizottság a tájékozatót 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
12. napirendi pont: Tájékoztató a Dobó tér és környéke építészeti rekonstrukciója
ötletpályázatról
Rátkai Attila
Rendkívül eredményesnek ítélik a pályázatot. A Kis Zsinagógában szeretnék kiállítani a
pályaműveket már a jövő héttől.
Dely György
Tájékoztatta a bizottságot, hogy egriek nyerték a pályázatot, ami ilyen pályázatnál még eddig
nem fordult elő.
A Bizottság a tájékoztatót 5 egyhangú szavazattal elfogadta.
Egyebek
Császár Zoltán
Sajnálatos dolognak tartja, hogy a Kórházvédők a várost a plakátjaikkal ennyire elcsúfították.
Kéri, hogy ha vége lesz ennek az „ostromállapotnak” ugyan azokkal akik felragasztották a
plakátokat, szedessék is le.
Kéri a Főmérnök urat, hogy tegye meg ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket.
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Megköszöni Koltai Ottónak és Dely Györgynek, hogy minden UKB ülésen részt vesznek, és
szaktudásukkal támogatják a bizottságot.
Több hozzászólás nem lévén Ficzere György elnök úr az ülést bezárta.

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

