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Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai.
A bizottsági tagok közül jelen van 4 fő, a bizottság határozatképes. Rátkai Attila a meghívó
szerinti 2. napirendi pontot visszavonta. Sürgősségi indítványként kérte Dr. Vincze István
aljegyző úr, hogy vegyék fel a napirendek közé a Városszépítő Egyesület előterjesztését
emlékhely kialakításáról. A bizottság a meghívó szerinti napirendi pontokat a fenti
módosításokkal együtt 4 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
1. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a
kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 40/1995.
(XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Demeter András
Ismertette a TÜZKÉV gazdálkodását, a közszolgáltatási díjak változtatására tett javaslat
indokait.
Császár Zoltán megérkezésével a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 főre emelkedett.
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Császár Zoltán
Sokan nem veszik komolyan a kéményvizsgálatokat, csak amikor már tragédia történt.
Figyelemmel kíséri a TÜZKÉV tevékenységét és pozitív a véleménye, eredményes
szolgáltatást nyújt a cég.
137/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja
a kéményseprő ipari kötelező közszolgáltatás rendelet módosítás közgyűlés elé történő
beterjesztését, a döntési javaslat szerinti összegekkel.
Sürgősségi indítvány: Előterjesztés Emlékhely kialakítására
Sós István
Ismertette az előterjesztést. Az emlékhely mellé egy libanoni cédrus ültetését tervezik, és egy
a lakatosárugyár termékét időző padot is kihelyeznének.
Nyerges Andor
A kijelölt helyet jónak találja, és egyetért az emlékhely gondolatával.
Markó Géza
Támogatja az elképzelést, gratulál a Városszépítő Egyesületnek a kezdeményezésért.
138/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja
az emlékhely kialakítását, és az előterjesztés közgyűlés elé kerülését.
Vizi Gyula megérkezésével a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 főre emelkedett.
3. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) sz.
rendelet módosításáról az Eger vasútállomás környéke – intermodális
csomópont
Szabályozási
Terve
kapcsán,
valamint
Eger
Településszerkezeti Tervének módosítása
Rátkai Attila
Ismertette az előterjesztést.
Ficzere György
Az intermodális csomópont és az Agora beruházás milyen szinten kapcsolódik egymáshoz,
vizsgálták-e ezt?
Rátkai Attila
A két létesítmény közlekedési feltárásában van még egyeztetés, ez az ami szabályozási elemet
érinthet. Egyébként a két terület beépítés szempontjából nincs egymásra hatással.
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139/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az Eger, Vasútállomás és
környéke – intermodális csomópont Szabályozási Tervének módosítása kapcsán az Eger
Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.
27.) sz. rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet és a Szabályozási Tervet és
Szerkezeti terv módosítást, és 6 egyhangú igen szavazattal javasolja közgyűlés elé
terjesztését.
4. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az egri
Érseki Palota felsőkert, középkert és díszkert helyi védettségű
természetvédelmi területté nyilvánításáról
Rátkai Attila
Ismertette a rendelet-tervezetet.
Iványiné Tóth Mária
Indokolt ezeknek a területeknek a helyi védelem alá helyezése, mivel a Széchenyi út felőli
díszkertben és a középső részen helyileg védett fák is találhatók, valamint így az egri
Érsekség mind a 3 kert rendbetételére tudna pályázatot benyújtani.
140/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatja
az Érseki Palota díszkert hrsz: 4573, középső kert hrsz: 4569, valamint a felső-kert hrsz:
4570, helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló rendelettervezet közgyűlés elé terjesztését.
5. napirendi pont: Előterjesztés a 01021/65 hrsz-ú külterületi út telekhatár rendezéséről
141/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatja
az önkormányzati tulajdonban lévő 01021/65 hrsz-ú külterületi út művelési ágú ingatlan
változási vázrajz szerinti területrendezését, az ingatlanrész törzsvagyonból történő
kivonását és az értékesítés közgyűlés elé terjesztését a következők szerint: 2958 m2 x
200.-Ft = 591.000.-Ft, azaz ötszázkilencvenegyezer forint.
6. napirendi pont: Előterjesztés a 0872/7 hrsz-ú külterületi út telekhatár rendezéséről
142/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal támogatja
az önkormányzati tulajdonban lévő 0872/7 hrsz-ú külterületi út művelési ágú ingatlan
változási vázrajz szerinti területrendezését, az ingatlanrész törzsvagyonból történő
kivonását és az értékesítés közgyűlés elé terjesztését a következők szerint: 1500 m2 x
400.-Ft = 600.000.-Ft, azaz Hatszázezer forint + 186 m2 x 200.-Ft = 37.200.- Ft, azaz
Harminchetesezer-kettőszáz forint összesen 637.200.- Ft, azaz Hatszázharminchetesezerkettőszáz forint.
Felelős: Gazdasági Iroda, Jogi Iroda
Határidő: folyamatos
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7. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonát képező egri 1307/71 hrsz-ú
volt Interfruct áruház parkoló ingatlanának részbeni hasznosításáról
Markó Tamás
Ismertette az előterjesztést.
143/2009. (X. 12.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 6 egyhangú igen
szavazattal
1. Egyetért azzal, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja a
tulajdonát képező egri 1307/71 hrsz-ú (volt Interfruct áruház parkoló) 781 m2
alapterületű, elkerített, kivett közterület elnevezésű ingatlanrészt zárt borítékos,
zártkörű értékesítési eljárással.
2. Egyetért a legalacsonyabb induló éves bérleti díj 1.200.000.-Ft + Áfa összegével.
3. Egyetért az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II. 01.) sz. rendelet II. melléklete alapján a mellékelt pályázati kiírással.
Rátkai Attila javasolja, hogy a 8. és 9. sz. napirendi pontot összevontan tárgyalják, mivel
mindkettő ugyan azt az önkormányzati ingatlant érinti.
8. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 5756 hrsz-ú
belterületi beépítetlen terület egy részének értékesítéséről
9. napirendi pont: Előterjesztés az Eger, Rozália út telekhatár rendezése tárgyában
Rátkai Attila
Javasolja, hogy a 8. sz. napirend döntési javaslata ne határozzon meg m2-t, csak elvi
állásfoglalást adjon a telekrész értékesítésére, mivel a két telekalakítást össze kell hangolni.
Serfőző János
A 8. sz. napirend csak arról szól, hogy a Legányi u. 8. sz. közműveit az önkormányzati
tulajdonú ingatlanon létesítették, és a megközelítése is ezen az ingatlanon keresztül oldható
meg. Az ingatlan kiegészítés változási vázrajzát a Legányi u. 8. sz. tulajdonosa elkészítette és
vállalta ennek költségeit is. Ezen módosítani azért sem célszerű, mert így alakul ki egyenes
telekhatár. Az értékesítés összege úgy alakult ki, hogy a Legányi u. 8. sz. tulajdonosa
készíttetett egy független értékbecslést. Az önkormányzat az EVAT-tól megrendelt egy
értékbecslést és figyelembe vették a könyvszerinti értékeket. A legmagasabb a könyvszerinti
érték volt, ezen az áron javasolják az értékesítést. Ezért nem kellene a tulajdonost egy újabb
telekalakítás költségeivel terhelni.
Ficzere György
A két előterjesztésben szereplő telekalakítás nem egyezik meg, így 1-2 m2-es eltérés
elképzelhető a 156 m2-hez képest. Ezért az elvi döntést támogatja, pontos m2 meghatározása
nélkül.
Vizi Gyula elhagyta a termet a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 főre csökkent.
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144/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
döntést hozza:
1. Elvi támogatását adja az 5772 hrsz-ú az 5771/1 hrsz-ú és az 5771/2 hrsz-ú
magántulajdonú ingatlanok, valamint az önkormányzati tulajdonú 5756 hrsz-ú
ingatlan között tervezett területcseréhez, melynek célja a Legányi út
folytatásához szükséges út terület biztosítása.
2. Elvi támogatását adja az önkormányzati tulajdonú 5756 hrsz-ú beépítetlen
belterületi ingatlan megosztásához építési ingatlanok, valamint záportározó
kialakítása céljából.
3. Elvi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonban lévő 5756 hrsz-ú ingatlan
ingatlanrészének értékesítéséhez 8515.-Ft/m2-t Áfa értékesítési áron.
10. napirendi pont: Előterjesztés az iparosított technológiával épült Rákóczi u. 8-10. sz.
lakóépület (Garzonház) széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia
megtakarítást
eredményező
korszerűsítésének,
felújításának
támogatására
145/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az iparosított
technológiával épült Rákóczi u. 8-10. sz. lakóépület (Garzonház) széndioxid-kibocsátás
csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatásáról szóló előterjesztést és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi javaslatot
teszi a Közgyűlésnek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogassa az Önkormányzati tulajdonú Rákóczi u.
8-10. (hrsz.2015/23) számú lakóépületnek a homlokzaton levő nyílászáróinak cseréjét (a
lépcsőházi ill. a polgári védelmi helyiség előtéri nyílászárók kivételével), a külső
homlokzat utólagos hőszigetelését, továbbá a lapostető hő- és vízszigetelését és az ehhez
szükséges pályázat benyújtását.
A lakóépület számára biztosítsa a hivatkozott munkák elvégzéséhez szükséges
beruházási költség állami támogatás feletti részének megfelelő saját erőt (bruttó
86.700.586,- Ft összeget).
A lakóépület címe
A lakóépület hrsz-a
A lakóépületben levő lakások száma
A tervezett felújítás teljes költsége
Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
Saját erő összege
Kért állami támogatás összege, melyből
- költségarányos rész
- hatékonyság arányos rész

Rákóczi u. 8-10.
2015/23
198
165.520.356,- Ft
164.207.856,- Ft
86.700.586,- Ft
78.819.770,- Ft
54.188.592,- Ft
24.631.178,- Ft

Az Önkormányzat vállaljon kötelezettséget arra, hogy az állami támogatás elnyerése
esetén a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében e célra elkülöníti.
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11. napirendi pont: Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek
széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására
146/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az „Iparosított
technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” kiírt
pályázatra beérkezett 3 db pályázatról szóló előterjesztést és 5 egyhangú igen szavazattal
az alábbi javaslatot teszi a Közgyűlésnek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – benyújtott pályázatuk alapján - az alábbi
társasházak számára nyújtson Önkormányzati támogatást a 38/2009. (VIII.28.) számú
Önkormányzati rendeletben meghatározott, alábbi feltételekkel:
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást 2010ben az éves költségvetési rendeletében e célra történő elkülönítéssel biztosítja.
Az Önkormányzat az állami támogatást igénylő pályázó számára a pályázat
benyújtásához szükséges, Önkormányzat által biztosítandó dokumentumokat átadja.
Az Önkormányzat az állami támogatásban részesülő pályázóval támogatási
megállapodást köt, mely tartalmazza az önkormányzati támogatás nyújtására és
felhasználására vonatkozó feltételeket.
1./
A társasház címe
Vallon u. 1-11.
A társasház hrsz
1346
A tervezett felújítás teljes költsége
53.381.535
Támogatás szempontjából elismerhető
51.681.535
bekerülési költség
Önkormányzati támogatás összege
8.613.589
Lakástulajdonosok által vállalt saját erő
27.542.490
összege
Önkormányzati támogatás formája és Vissza nem térítendő támogatás,
folyósításának módja
melynek folyósítása utólagosan, a
hiánypótlás
mentes
műszaki
átadást követően egy összegben,
átutalással történik
Kért állami támogatás összege
17.225.456
2./
A társasház címe
Rákóczi u. 25-25/A.
A társasház hrsz
A tervezett felújítás teljes költsége
Támogatás szempontjából elismerhető
bekerülési költség
Önkormányzati támogatás összege
Lakástulajdonosok által vállalt saját erő
összege

2121/21
16.645.271
15.957.771
2.659.628
8.719.579
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Önkormányzati támogatás formája és Vissza nem térítendő támogatás,
folyósításának módja
melynek folyósítása utólagosan, a
hiánypótlás
mentes
műszaki
átadást követően, egy összegben,
átutalással történik
Kért állami támogatás összege
5.266.064
3./
A társasház címe
Tímár u. 1-3.
A társasház hrsz
6166/1
A tervezett felújítás teljes költsége
18.836.138
Támogatás szempontjából elismerhető
17.361.138
bekerülési költség
Önkormányzati támogatás összege
2.893.523
Lakástulajdonosok által vállalt saját erő
10.155.569
összege
Önkormányzati támogatás formája és Vissza nem térítendő támogatás,
folyósításának módja
melynek folyósítása utólagosan, a
hiánypótlás
mentes
műszaki
átadást követően egy összegben,
átutalással történik
Kért állami támogatás összege
5.787.046
Vizi Gyula visszaérkezésével a jelenlévő bizottsági tagok száma 6 főre emelkedett.
12. napirendi pont: Pályázat benyújtása a Közlekedés Operatív Program forrásaira az
Intermodális
csomópont
előkészítő
tevékenységeinek
finanszírozására
Göndör Tibor
Ismertette az előterjesztést.
147/2009. (X. 12.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
támogatja az alábbi határozati javaslat Közgyűlés általi elfogadását.

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Önkormányzat a 1/2009.
(I.29.) számú határozatában kiválasztott projekt változat alapján az „Eger,
vasútállomás térségében létesítendő intermodális csomópont” című projekt
előkészítésének támogatására pályázatot nyújtson be a KÖZOP keretében.
Felhatalmazza a Polgármestert a beadáshoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:
Habis László
polgármester
Határidő: 2009. december 31.
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13. napirendi pont: Előterjesztés az Eger, Kőlyuk úti pincesor előtti közterület rendezés
tiltásáról
148/2009. (X. 12.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottsága 6 egyhangú igen szavazattal jóváhagyja és támogatja az Eger, Kőlyuk utcai
pincesor előtti területek rendezésének tiltását és a terület változatlanul hagyását.
14. napirendi pont: Előterjesztés a 12. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról
149/2009. (X. 12.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
az előterjesztést megtárgyalta és 6 egyhangú igen szavazattal támogatja a 12. sz.
választókerület körzeti alapból 1.196.000,- Ft felhasználását a Cifrakapu u. 104-110. sz.
épületek előtti közvilágítás létesítésére.
15. napirendi pont: Előterjesztés a Borszaküzlet és Kávéház (Eger, Dobó I. tér 10.) elé
tervezett téliesített vendéglátó-ipari előkert kialakításáról és
üzemeltetéséről
150/2009. (X. 12.) sz. döntés
A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadta, miszerint a közterület-használati megállapodás az alábbiak szerint megköthető:
ÜZEMELTETŐ

Pannon-Vin ’98.
Kft.
3300 Eger,
Tölgy utca 2.

IDŐTARTAM

2009. 11. 15. 2010. 04. 15.

HELYSZÍN

m2

KIALAKÍTÁS

Dobó I. tér 10.
A közterületen lévő felépítmény acél vázszerkezetre
szám alatt működő 30,60 épül, impregnált, vízhatlan krém színű ponyva
Borszaküzlet és
előtetőből és leengedhető, plexi betétes oldalfal
Kávéház előtti
lapokból áll.
közterület.
Az előkert kialakítását, megjelenését és
üzemeltetését 5 évente szükséges felülvizsgálni.
Ezen kívül minden változtatást előzetesen
egyeztetni kell az Önkormányzattal.
A mozgatás során zajt keltő bútorokat és egyéb
berendezéseket zajcsökkentő borítással kell ellátni.
Az invitáló táblát az előkert engedélyezett területén
belül kell elhelyezni.

16. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti
Tervének módosításához és Helyi építési szabályzat és szabályozási
terv készítéséhez az Eger, Baktai út – 0943 hrsz – 0939/78 hrsz. és a
0939/69 hrsz-ú ingatlanokkal határolt területre vonatkozóan
Rátkai Attila
Ismertette az előterjesztést.
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Markó Géza
Az érintett terület környékén lakik és egyértelmű, hogy ez a terület a későbbiekben se lesz
lakóterület.
Kutnyák Gyula
Egyetért azzal, hogy ne lakó, hanem inkább vállalkozási terület legyen itt. Javasolja, hogy a
várható zaj, por stb. hatások miatt, még a tervezés elején a környező lakosságot is bevonva
tartsanak egyeztetést. Korábban a pincészet bővítése kapcsán merült fel ilyen jellegű
probléma a Mikes Kelemen és Váci Mihály u. lakói részéről.
Vizi Gyula
Korábban már vita tárgya volt, a terület beépítése esetén keletkező többlet csapadékvíz
elvezetésének kérdése. A Nagylapos nyugat beépítésével kapcsolatban került szóba, hogy
nagyobb volumenű beépítésre addig nem látnak lehetőséget a városban, amíg a keleti és
nyugati oldalon egyaránt el nem készül az É-D irányú szennyvíz gyűjtő csatorna.
Kérdése a főépítész úrhoz, hogy a szennyvíz és csapadékvíz keletkezése, hogyan viszonyul
egymáshoz, ha telephely, illetve ha lakóterületi beépítés történne. Vizsgálják-e, hogy ha a
Hajdúhegy ezen része beépítésre kerül, a keletkező és el nem szikkadó csapadékvíz elvezetése
hogyan oldható meg.
Rátkai Attila
Pontosabb program kellene ahhoz, hogy meg tudják mondani mennyivel több az ipari
funkciónál a burkolt terület, mint egy lakóterületi beépítésnél. A szennyvízből véleménye
szerint kevesebb keletkezik az ipari használatnál, mint lakóterületen, de ezt vizsgálatoknak
kell alátámasztani. A Felnémeti példához képest itt más a helyzet, mert ezt a területet a
szerkezeti terv beépíthető területként határozza meg, míg a Felnémeti területen a
mezőgazdasági övezetből beépített területté nyilvánítás volt a probléma. Ha a bizottság elvi
hozzájárulást ad, akkor ezekkel a tanulmányokkal, egyeztetésekkel, szakvéleményekkel
együtt lehet szerződést kötni a szabályozási terv elkészíttetésére.
Vizi Gyula
Emlékszik azokra a tanulmányokra és hatásvizsgálatokra, amelyek az Imola liget beépítését
megelőzően készültek és bizonyították, hogy nincs ok aggodalomra. Aztán az idő az
ellenkezőjét bizonyította. A most tárgyalt terület lejtése elég jelentős. A beépítettség miatt a
csapadékvíz lefolyási sebessége jelentősen megnövekszik és nincs hová elvezetni, amíg a
Szalapart utcáig terveken szereplő út mentén tervezett nyílt árok meg nem épül. Ha a
Kisasszony utca jelenleg is szűk keresztmetszetű csapadékvíz csatornájába vezetik a
keletkező többletcsapadékot, akkor hasonló probléma állhat elő, mint a Vécsey –völgy úton.
151/2009. (X. 12.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 4
igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elvi hozzájárulását adja Eger Megyei Jogú Város
Településszerkezeti Tervének módosításához és Helyi építési szabályzat és szabályozási
terv készítéséhez a Baktai út 0943 hrsz. – 0939/78 hrsz. és a 0939/69 hrsz. ingatlanokkal
határolt területre vonatkozóan az érintettek finanszírozásában.
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17. napirendi pont: Előterjesztés az Eger, Balassi Bálint u. 9. sz. alatt épülő orvosház
építéséhez szükséges parkolószám biztosításáról
Rátkai Attila
Ismertette az előterjesztést.
Császár Zoltán
Egy hatósági eljárás elhúzódása ne tehesse kockára a betegek ellátását. A jelenlegi rendelő
állapota minősíthetetlen. Teljes mértékben támogatja a kedvezmény megadását.
152/2009. (X. 12.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága a
módosított 19/2007. (IV. 27.) sz. önkormányzati rendelet 3.§. (3) bek. alapján 6 egyhangú
igen szavazattal kimondja a Balassi B. u. 9. sz. alatti orvosház megvalósításához
szükséges parkolószám 50 %-os csökkentését.
18. napirendi pont: Tájékoztató az iparosított technológiával épült lakóházak felújítást
követő energia megtakarításának mértékéről
Ficzere György
Szeretné, ha a többi hőszigetelt épületről is készülne ilyen kimutatás.
A bizottság a tájékoztatót 6 egyhangú szavazattal elfogadta.
Több hozzászólás nem lévén Ficzere György elnök úr az ülést bezárta.
K. m. f.
Ficzere György
az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke

