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Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2010. március 16-án megtartott
üléséről.
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Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai.
A bizottsági tagok közül jelen van 5 fő, a bizottság határozatképes. Ficzere György elnök úr
elmondta, hogy az előző héten tartott bizottsági előzetes ülésen a meghívó szerinti 2. napirendi
pontról nem kapott semmilyen tájékoztatást. Erről az előterjesztésről egyébként is az előző
bizottsági ülésen már született döntés, amikor a bizottság a 25 % kedvezmény megadását
támogatta és ugyanezt a döntést hozta a közgyűlés is. A bizottság tekintélyének lejáratását
jelentené, ha más döntést hozna ugyan abban az ügyben, mint az előző hónapban. Ezért nem
javasolja, hogy most ezt az előterjesztést újra tárgyalja a bizottság. Annak viszont nem látja
akadályát, hogy a közgyűlés elé újra bekerüljön az ügy.
Rátkai Attila
A kérelem akkor érkezett, amikor már meg volt a közgyűlési döntés. Polgármester úr döntött
úgy, hogy kerüljön be ismét a bizottsági napirendek közé az anyag, hogy a bizottságok is lássák
az újabb kérelmet, és döntsenek belátásuk szerint.
A bizottság a meghívó szerinti napirendi pontokat 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
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1 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, Vécseyvölgy és Bikalegelő Városrész
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán, valamint Eger
Településszerkezeti Tervének módosítása
Auer Jolán
Tervezői ismertetést tartott.
Gadavics Gyula
Városüzemeltetési szempontból maximálisan támogatja a módosítást.
Nyerges Andor
Jól ismeri a terepet, és támogatja a terület terv szerinti rendezését.
Ficzere György
A Kiseged utca lakói is támogatják a változtatást. Örülnek, hogy nem lesz átmenő forgalom.
16/2010. (03. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az Eger, Vécseyvölgy és Bikalegelő
Városrészre vonatkozóan megtárgyalta 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 5 egyhangú igen szavazattal javasolja
annak Közgyűlés elé terjesztését.
2. napirendi pont: Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 80/2010. (II. 25.) sz.
határozatának módosításáról
17/2010. (03. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú szavazattal fenntartja az
előző bizottsági ülésen hozott döntését és nem kíván az egyszeri összeg mértékéről
ismételten szavazni, viszont javasolja az előterjesztés Közgyűlés általi megtárgyalását.
3. napirendi pont: Elvi állásfoglalás kérés Eger Helyi Építési Szabályzatának és AlmagyarMerengő városrészek szabályozási tervének módosítására az Eszterházy
Károly Főiskola Leányka utcai területére vonatkozóan
Rátkai Attila
Ismertette az előterjesztést.
Kutnyák Gyula
Vizsgáltak-e más területet is?
Rátkai Attila
A tervezők vizsgálták, de az Almagyar dombon nem igazán van beépítetlen hely, szinte ez az
egyetlen üres terület.
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Nyerges Andor
Az 5 milliárd forint támogatást nem szabad kockáztatni, ezért valamilyen megoldást kell
találni.
18/2010. (03. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5
egyhangú igen szavazattal elvi hozzájárulását adja Eger Helyi Építési Szabályzatának és
Almagyar-Merengő városrészek szabályozási tervének módosítására az Eszterházy
Károly Főiskola Leányka utcai területére vonatkozóan a kérelmező finanszírozásában.
4. napirendi pont: Előterjesztés Székely-Magyar rovásírásos, hagyományőrző díszkapu
elhelyezéséről
Rátkai Attila
Ismertette az előterjesztést.
Nyerges Andor távozásával a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 főre csökkent.
Markó Géza
Egyetért a díszkapu tervezett elhelyezésével.
19/2010. (03. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4
egyhangú igen szavazattal támogatja a tulajdonosi hozzájárulás megadását, ezzel együtt a
díszkapu felállítását.
5. napirendi pont: Előterjesztés a közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának
csökkentését célzó pályázatok önkormányzati támogatására
Gadavics Gyula
Ismertette az előterjesztést.
Ficzere György
A pályázati kiírásban nem túl sok, mindössze 450 millió forint áll rendelkezésre. Biztos, hogy
minden pályázónak a 10 millió forintos felső határra érdemes pályázni? Tapasztalatból tudja,
hogy sokszor egy visszafogottabb pályázatot hamarabb befogadnak, mint a maximumra
törőket.
Gadavics Gyula
A pályázatokat az intézmények készítették és a hivatal nem is akarta befolyásolni őket. Az
EKVI-vel egyeztetett módon végül mindnyájan megpályázták a felső 10 millió forintos
lehetőséget.
20/2010. (03. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a „közoktatási
kollégiumok energiafelhasználásának csökkentését célzó pályázatok önkormányzati
támogatása” tárgyában beérkezett előterjesztést és 4 egyhangú igen szavazattal javasolja
az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését.
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6. napirendi pont: Előterjesztés az Eger városban bekövetkezett pince- és partfalomlások
vis-maior pályázatai tárgyában
Gadavics Gyula
Az eredeti előterjesztésben a Verőszala 152. sz. támfal omlás még nem szerepelt, mert a
bizottsági előkészítés szakaszában történt az eset. Múlt hét csütörtökön volt itt a 3 fős vis-maior
bizottság, akik végignézték a helyszíneket, és őket már a Verőszala utcába is kivitték. A
holnapi nap folyamán még helyszínelni fognak a Katasztrófavédelemmel és még egy
bizottsággal is. Az eredeti előterjesztésben 3 helyszín lett részletesen kidolgozva, de a most
kiosztott táblázatban már szerepel a Verőszala u. 152 sz. is. A közgyűlés elé ezt a 4 pályázatot
szeretnék beadni. A Verőszala u. 152. sz. mögötti önkormányzati területen lévő támfal
beomlott, a magántulajdonú telekre, és veszélyezteti a lakóépületet. A Belügyminisztérium
bizottsága úgy ítélte meg, hogy ez a feladat is alkalmas a vis-maior pályázat benyújtására.
21/2010. (03. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 4
egyhangú igen szavazattal javasolja Közgyűlés elé terjesztését.
7. napirendi pont: Előterjesztés a társasházak magánerős felújításának támogatására
Gadavics Gyula
Ismertette az előterjesztést és a Dobó utca rekonstrukció ütemtervét. Többszöri egyeztetés és
lakossági fórum után az ütemterv úgy alakult, hogy 2010 tavasszal megvalósul a
szennyvízcsatorna bélelés és rekonstrukció, ősszel pedig a többi közműépítési munka
(csapadékvíz, elektromos földkábel), 2011 tavasszal a lehető legkorábban megkezdik a
burkolatépítést, hogy a lakossággal minél kevesebb feszültség alakuljon ki.
22/2010. (03. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
megtárgyalta a „társasházak magánerős felújításának támogatása” tárgyában beérkezett
előterjesztést és 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi döntést hozza:
a) A Bizottság a Dobó u. 3. számú épület támogatási igényének befogadását és a
támogatási igénylistába történő felvételét támogatja.
b) A Bizottság a társasházak számára biztosítható önkormányzati támogatásról a
pénzmaradványként e célra rendelkezésre álló keret ismeretében 2010. májusi
ülésén dönt.
8. napirendi pont: Előterjesztés az 1. sz. választókerületi körzeti alap felhasználására
23/2010. (03. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága az előterjesztést
megtárgyalta és 4 egyhangú igen szavazattal támogatja az 1. sz. választókerület 2010. évi
körzeti alapjából 1.000.000 Ft. felhasználását az Eger, Koháry u. 18-20. sz. között lévő
játszóhely bővítésére.
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9. napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Környezetvédelmi Alap 2010 évi felhasználásáról
Iványiné Tóth Mária
Ismertette az előterjesztést.
24/2010. (03. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 4
egyhangú igen szavazattal saját hatáskörben úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi alapban
rendelkezésre álló keretből 500.000.-Ft pályázati összeget biztosít a civil szervezetek
részére a pályázati felhívásban foglalt célok megvalósítására.
10. napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználására
pályázati felhívás elfogadásáról
Iványiné Tóth Mária
Ismertette az előterjesztést.
25/2010. (03. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága
megtárgyalta a pályázati felhívást és 4 egyhangú igen szavazattal javasolja a mellékelt
formában való megjelenését.
11. napirendi pont: Tájékoztató a Helyi Környezetvédelmi Alapból 2009 évben nyújtott
támogatások felhasználásáról
A bizottság a tájékoztatót 4 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
12. napirendi pont: Tájékoztató az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009
évben szervezett környezetvédelmi programokról
A bizottság a tájékoztatót 4 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
Több hozzászólás nem lévén Ficzere György elnök úr az ülést bezárta.

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

