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Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott üléséről.
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Tárgy: Bizottsági ülés napirendi pontjai.
A bizottsági tagok közül jelen van 5 fő, a bizottság határozatképes. A 3. sz. napirendi pont anyagát a
bizottság kiosztásos anyagként most kapta kézhez. Vincze István aljegyző úr sürgősségi indítványát,
melynek tárgya a Ráchegy utcai pincék előtti terület megnevezésének megváltoztatása, az elnök úr
javasolja utolsó napirendként megtárgyalni. Az 1. sz. napirend előterjesztője jelenleg másik bizottsági
ülésen vesz részt, ezért ennek a napirendnek a megtárgyalására az előterjesztő megérkezésekor kerülhet
sor. A bizottság a meghívó szerinti napirendi pontokat, az elhangzott kiegészítésekkel együtt 5
egyhangú szavazattal elfogadta.
2. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás igénybevételéről szóló 40/1995. (XII. 13.) sz.
önkormányzati rendelet módosítására
Marosvölgyi György
Ismertette a díjtételek változtatásának indoklását.
75/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja a
kéményseprő ipari kötelező közszolgáltatás rendelet módosítás közgyűlés elé történő
beterjesztését.
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1. napirendi pont: Javaslat Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről
készített beszámoló elfogadására
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ismertette az önkormányzat I. féléves gazdálkodását.
Ficzere György
A Bornemissza Gergely Szakképzési Iskola bevételi rovatába szerepelt egy 33 millió forintos
előirányzat, ami 80 millióra módosult. Mi indokolta ezt?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A legjelentősebb része a pénzmaradványból adódik, valamint közel 10 millió forint pályázathoz
kapcsolódik. A pénzmaradvány jelentős része már feladattal volt terhelve.
Nyerges Andor
Miből adódott az intézmények jelentős működési többlet kiadása?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Itt is elsősorban a pályázatok támogatása növeli az intézmények működési és fejlesztési pénzeszközeit.
76/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja Eger
város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről készített beszámoló közgyűlés
elé történő beterjesztését.
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, Felsőváros városrész Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terve (I. forduló)
Rátkai Attila
2010. áprilisában volt a bizottság előtt a biomassza erőmű létesítésére irányuló előterjesztés. A
szabályozási terv módosítás erre vonatkozik.
Wolf Beáta
Tervezői ismertetést tartott.
Markó Géza
A napi kamionterhelés mit jelent a környezetre nézve, hány db-ról van szó, és a nap melyik szakaszában
várható?
Wolf Beáta
Az aprítékot nem tárolják, hanem folyamatosan szállítják és használják fel. Ez téli csúcsterhelési
időszakban napi 10 kamiont, nyári időszakban napi 2 kamiont jelent, a 24 órában egyenletesen elosztva.
Markó Géza
Milyen zajterhelést jelent a napi 10 kamion?
Wolf Beáta
Egy olyan utcában ahol busz tömegközlekedés is van, a két óránként egy kamion a jelenlegi zajszinthez
képest minimális változást jelent.
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Rátkai Attila
A jégpálya építési helyénél, nyugatra a lakóházak irányában szerepel egy 20 m-es sáv. Kéri a
bizottságot járuljon hozzá, hogy az építési helyet ezzel a 20 m-es sávval növeljék meg. Ebbe a sávba
kerülne a jégpálya kiszolgáló épülete, ami zajgátként tudna működni, a jégpálya és a lakóépületek
között.
Ficzere György
A gázmotoros fűtőműnek elég jelentős zajhatása van. Az új fűtőműnek milyen lesz a zajhatása?
Wolf Beáta
A faaprítékos erőműnek lényegesen alacsonyabb a zajhatása. A gázmotoros fűtőművek is a helyükön
maradnak, de csak havária helyzetben fognak működni.
Nyerges Andor
Az égéstermékek környezeti hatása hogyan alakul?
Wolf Beáta
A tanulmány szerint a gázmotoroshoz képest a széndioxid kibocsátás jelentősen csökken, és egy
kedvezőbb környezeti állapot alakul ki.
77/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az Eger, Felsőváros Városrészre vonatkozóan
megtárgyalta az Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
27/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet és a
szabályozási Tervet és 5 egyhangú igen szavazattal javasolja annak közgyűlés elé terjesztését.
4. napirendi pont: Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása az egri
0560/3 hrsz-ú külterületi ingatlan terület –felhasználása kapcsán, valamint
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítése a területre
vonatkozóan
Rátkai Attila
A Településszerkezeti terv módosítását az teszi szükségessé, hogy a külterületi szabályozási terv
készítése során olyan igény merült fel, amely meghaladja a korábban a Településszerkezeti Tervben
rögzített korlátokat. Ez konkrétan nagy telkekkel rendelkező ún. rezidenciális lakó épületek elhelyezését
jelenti. Ezeknek a helyét több alkalommal is kereste már a város, és igyekezett ilyen területeket
kijelölni, amelyek előbb – utóbb társasházakká váltak. Keresik azt az eszközt, hogy hogyan lehet
kijelölni nagy telekkel bíró, gazdag emberek számára biztosított lakóterületet, hogy abból ne váljon
társasház, ne legyen az ingatlan manipuláció áldozata. Itt a külterületi ingatlanon adódik olyan
lehetőség, amely talán megoldást kínál erre a problémára. Van is egy beruházói szándék, valamint ott
van már a területen a Keller féle ingatlan, amely egy jelzés, hogy itt működőképes az ilyen típusú
beruházás.
S. Vasi Ildikó
Tervezői ismertetést tartott.
Ficzere György
A terv nagyon épít az elkerülő út kapcsolatára. Ha ez csak a távoli jövőben valósulna meg, a terület
feltárása más irányból jól megoldható?
S. Vasi Ildikó
Az elkerülő út megépülte segítheti a terület megközelítését, de nagyon jó a megközelíthetőség jelenleg
is, burkolt úton a Vécsey-völgy út felől.
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Ficzere György
Vizsgálták-e, hogy a meglévő hálózatok a csapadék és szennyvíz rákötést elbírják-e?
S. Vasi Ildikó
A terület két irányba lejt, a terhelése két vízgyűjtő területre oszlik meg. Keleti irányba, a kevesebb
mennyiséggel az ostorosi patakot terheli, a nagyobb mennyiség a város befelé eső terhelése, amely az
Eger patakot jelenti. Két alternatívát dolgoztak ki a csapadékvíz elvezetésére, de a terület beruházását
végzőt mindenképp maximális vízvisszatartásra ösztönöznék, locsolásra és egyébre. A terület nyugati
oldalán egy övárok létesülne, és ennek a továbbvezetését kell megoldani nyílt árokban vagy zárt
csapadékcsatornában. A szennyvízvezetéket is a városi hálózatra rákötve tervezik megoldani.
Markó Géza
Mindenképpen ragaszkodni kellene ahhoz, hogy az építmények magassága ne legyen nagyobb a
műtárgy (víztároló) magasságánál.
S. Vasi Ildikó
Ezt úgy szeretnék szabályozni, hogy balti magasságban adnák meg az épületek megengedett
magasságát, mert az építmény magasságot elég nagy szabadsággal lehet kezelni.
Rátkai Attila
A bizottság még legalább kétszer fogja látni a szabályozási tervet, ahol a részletkérdéseket meg lehet
tárgyalni.
Nyerges Andor
Egyetért a tervvel, támogatja.
78/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5
egyhangú igen szavazattal támogatja Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének
módosítását, egri 0560/3 hrsz-ú külterületi ingatlan terület-felhasználása kapcsán, valamint a
területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv készítését és javasolja az
előterjesztés közgyűlés elé való beterjesztését.
5. napirendi pont: Előterjesztés a Soft tevékenységek koncepciójának elfogadásáról
Dr. Kurucz András
Ismertette az előterjesztést.
Ficzere György
Mennyi idő áll rendelkezésre a feladatok elvégzésére?
Dr. Kurucz András
A belvárosi rehabilitáció fizikai megvalósítására 24 hónap és plusz 12 hónap a Soft tevékenységekre.
79/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a belvárosi rehabilitáció keretében megvalósítandó, az
előterjesztés 1-es számú mellékletét képező Solft tevékenységek koncepcióját.
Felelős: Habis László
Polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
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6. napirendi pont: Előterjesztés „Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése”
címmel akciótervi nevesítésre került kiemelt projekt megvalósításában való
együttműködés feltételeiről, valamint a szükséges önerő biztosításáról
Ifj. Gálfi Antal elhagyta a termet, a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 főre csökkent.
80/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az egri vár és erődrendszer
turisztikai attrakcióinak fejlesztésével kapcsolatos kiemelt projekt megvalósításában való
együttműködés feltételeiről, valamint a szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztést és 4
egyhangú igen szavazattal támogatja az anyag közgyűlés általi elfogadását.
7. napirendi pont: Előterjesztés önerő kiegészítéséről a „Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai
Látogatóközpont
kialakítása”
című
ÉMOP-2.2.1./B-09-2009-0004
sz.
pályázathoz
81/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 egyhangú igen
szavazattal támogatja az alábbi határozati javaslat közgyűlési elfogadását.
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a „Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai
Látogatóközpont kialakítása” című ÉMOP-2.2.1/B-09-2009-0004 sz. pályázathoz szükséges 19
millió forint önerő kiegészítést a 2011-es költségvetés terhére. Az önerő teljes összege így 57 millió
forintra egészül ki.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 19 millió forint önerő kiegészítés kerüljön
átvezetésre az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 5. sz. mellékletén, „A gördülő tervezés
keretében az önkormányzat 2010-2012 évekre várható előirányzatai”-n.
Felelős: Habis László
polgármester
Határidő: 2010. szeptember 31.
8. napirendi pont: Előterjesztés iparosított technológiával létesített épületek felújítására megítélt
önkormányzati támogatás kifizetési módjának megváltoztatására
Ifj. Gálfi Antal visszatérésével a jelenlévő bizottsági tagok száma 5 főre emelkedett.
82/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a Kallómalom u. 10-18.,
Malomárok u. 8. és Töviskes tér 10. sz. társasházaknak az „Iparosított technológiával épült
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására”
kiírt pályázatához megítélt önkormányzati támogatás kifizetésének módosításáról szóló
előterjesztést és 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi javaslatot teszi a Közgyűlésnek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Kallómalom u. 10-18. sz. társasház közös képviseletét
ellátó BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. által benyújtott kérelem alapján – módosítsa 416/2008. (VIII.
28.) számú határozatát és a társasház számára megítélt bruttó 1.868.894,- Ft összegű
önkormányzati támogatás kifizetését - a kifizetés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett
– egyösszegű átutalással biztosítsa.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Malomárok u. 8. sz. társasház közös képviseletét ellátó
BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. által benyújtott kérelem alapján – módosítsa 419/2008. (VIII. 28.)
számú határozatát és a társasház számára megítélt bruttó 1.250.400,- Ft összegű önkormányzati
támogatás kifizetését - a kifizetés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – egyösszegű
átutalással biztosítsa.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Töviskes tér 10. sz. társasház közös képviseletét ellátó
BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. által benyújtott kérelem alapján – módosítsa 420/2008. (VIII. 28.)
számú határozatát és a társasház számára megítélt bruttó 1.250.400,- Ft összegű önkormányzati
támogatás kifizetését - a kifizetés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett – egyösszegű
átutalással biztosítsa.
9. napirendi pont: Előterjesztés az egri 01051/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról és annak
kapcsán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2004. (I. 30.) sz.
rendelete alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről
Dr. Bánhidy Péter
A földhivatali nyilvántartásba fel lehet tüntetni, hogy az ingatlantulajdonosoknak közműépítési
kötelezettsége áll fenn, így ez később is érvényesíthető.
Nyerges Andor
Azt kéri az előterjesztőtől, hogy a térképen a tájolást (észak jelet) tüntessék fel.
83/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal támogatja az egri
01051/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról és annak kapcsán Eger MJV
Önkormányzatának 1/2004. (I. 30.) számú rendelete alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését:
Határozati Javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az egri 01051/15 hrsz..-ú ingatlan
belterületbe vonásához, a mellékelt, minden fél részéről aláírt megállapodás jóváhagyása mellett.
Az 1/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendelet alapján egyszer fizetendő összeget a 25%-os
kedvezmény megadásával 2.178.563,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Rátkai Attila
főépítész
2010. október 31.

10. napirendi pont: Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét megrendezéséről 2010. szeptember 1622. között
Rátkai Attila
Az Európai Mobilitási Hét az évek óta megtartott Autómentes Nap kiterjesztése. Ezen a héten a
környezetvédelemre hívják fel a figyelmet és ezzel kapcsolatos rendezvények lesznek.
84/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta
és támogatja a 2010. évi Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap megrendezéséről szóló
előterjesztés közgyűlés elé terjesztését.
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11. napirendi pont: Előterjesztés a Kurdi Pékség Szendvics és Saláta üzlet (Eger, Sándor I. u. 2.) elé
tervezett vendéglátó-ipari előkert kialakításáról és üzemeltetéséről
85/2010. (08. 16.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést tárgyalta és 5 egyhangú igen
szavazattal elfogadta, miszerint a közterület-használati megállapodás az alábbiak szerint
megköthető:
ÜZEMELTETŐ
Pék-Trans Bt.
Képviseletében
Balázsné Kurdi
Katalin
7621 Pécs,
Nagy Flórián u. 2.

IDŐTARTAM
2010. 08. 16. 2010. 10. 15.

A következő évtől,
minden évben:
április 1. –
szeptember 30.
között.

HELYSZÍN

m2

KIALAKÍTÁS

Sándor I. utca 2.
szám alatt működő
Kurdi Pékség
Szendvics és Saláta
előtti közterület.

9,6

A közterületen a látványtervnek megfelelően 2
db asztal és 8 db szék, valamint virágládák és
invitáló táblák kerülnek elhelyezésre. A
vendéglátó-ipari előkertet árnyékolás céljából
és az eső ellen napernyő fedi. Az előkert
berendezési tárgyai és szerkezeti elemei
reklámmentesek.

NYITVATARTÁSI
I DŐ

Hétfőtől –
Péntekig:
7.00 órától –
18.00 óráig

Az előkert kialakítását, megjelenését és
üzemeltetését 5 évente szükséges felülvizsgálni.
Ezen kívül minden változtatást /pl. bútorzat
csere/
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.

12. napirendi pont: Előterjesztés a 9. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról
86/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5 egyhangú igen
szavazattal támogatja, hogy a 43/2010. (04. 19.) sz. döntés módosításra kerüljön, a 9. sz.
választókerület alapjából 200.000.-Ft az Epreskert úti Óvoda galéria kialakítására, 500.000.-Ft a
Kilián úti vízrendezésre és útfelújításra, a fennmaradó 300.000.-Ft pedig az Epreskert út 6. sz.
előtti parkoló szilárd burkolattal történő ellátására, folyóka kialakításra, és járdafelújításra
kerüljön felhasználásra.
13. napirendi pont: Előterjesztés a 10. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról
87/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5
egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy a 10. sz. választókerület 2008-2009-2010. évi szabad
körzeti alapjából 1,1 millió forint a Sertekapu utcában szegély átépítése, 1,5 millió forint a Szalaárok rendezése feladatokra kerüljön felhasználásra.
14. napirendi pont: Előterjesztés a 11. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról
88/2010. (08. 16.) sz. döntés
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5
egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy a 11. sz. választókerület 2009. évi 1 millió forintos
körzeti alapjából a Malomárok út 11-től az Olasz út irányába folytatódjon az aszfaltszőnyeges
járdafelújítás és a 2010. évi körzeti alap 1 millió forintja a Kallómalom út 88. sz. melletti
„Karitasz” területén épülő járda megvalósításához kerüljön felhasználásra.
15. napirendi pont: Előterjesztés a 12. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról
89/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága az
előterjesztést megtárgyalta, és 5 egyhangú igen szavazattal támogatja a 12. sz. választókörzet
2010. évi alapjának 1 millió forint összegű felhasználását az Eger, Kallómalom út 2-30. számú
tömbbelsőben lévő játszótér bővítésére.
16. napirendi pont: Előterjesztés a 13. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról
90/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága 5
egyhangú igen szavazattal támogatja, hogy a 13. sz. választókerület 2009-2010. évi szabad körzeti
alapjából 400.000 Ft Felsőváros területén zöldfelület fejlesztésre, 1,4 millió forint a Kallómalom út
88. sz. melletti „Karitasz” területen járdaépítésre, 200.000 Ft a Kallómalom úti Szolgáltatóház
előtti járdafelújításra kerüljön felhasználásra.
17. napirendi pont: Előterjesztés a 14. sz. választókerület körzeti alap felhasználásáról
91/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága az
előterjesztést megtárgyalta, és 5 egyhangú igen szavazattal támogatja a 14. sz. választókörzet
2010. évi alapjának 1 millió forint összegű felhasználását az Eger, Cifrakapu utcai nagy játszótér
lekerítésére.
19. napirendi pont: (Sürgősségi indítvány) Előterjesztés a Ráchegy utcai pincék előtti terület
megnevezésének megváltoztatására
Dr. Vincze István
Ismertette az előterjesztést.
92/2010. (08. 16.) sz. döntés
Eger Megyei Jogú Város Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága megtárgyalta a Ráchegy
utca 15-25 sz. pincék tulajdonosainak kérelmét és 5 egyhangú igen szavazattal a kérelemben
leírtakat támogatja, javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az érintett terület
megnevezésének megváltoztatását.
18. napirendi pont: Tájékoztató az URBACT II. program SURE projekt pályázati támogatásáról
93/2010. (08. 16.) sz. döntés
A bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 5 egyhangú igen szavazattal tudomásul veszi, hogy az
URBACT II. program keretein belül a második szakaszban az ERDF támogatás összege

9
477,866.00 Euro, a projekt összköltsége 634,390.00 Euro. A bizottság javasolja a tájékoztató
közgyűlésen történő megtárgyalását.
Egyebek
Kutnyák Gyula
A Koszorú u. – Mátyás k. u. sarkán található pékség jelenleg egy fa bódéban a járdán árusít. Ki adott rá
kitelepülési engedélyt?
Rátkai Attila
Adott be kérelmet a hivatalhoz, ideiglenes jelleggel kapott engedélyt a kitelepülésre, amíg az üzlet belső
átalakítása folyik.
Kutnyák Gyula
Kéri, hogy egy táblával jelezzék a kitelepülés okát. Másik észrevétele a Deák F. u. felújításával
kapcsolatos. A páratlan oldalon készült kerékpárút építése során a fák gyökereit elvágták, és emiatt sok
fát vissza kellett csonkolni. Ez nem csak csúnya, de nem véd a por és zaj ellen, árnyékot sem ad stb.
Kéri, legyen olyan szabályozás, vagy ha van, akkor olyan ellenőrzési rendszer, amely megakadályozza a
természeti értékekben történő károkozást.
Ficzere György
A Sas út járdáját a képviselői keretéből ez év tavaszán újította fel, és a Tigáz most több helyen is
felvágta. Tervezett volt ez a gázvezeték rekonstrukció?
Vendrei Mária
A munka tervezett volt, de a gázvezeték balesetveszélyes állapota miatt kellett sürgősen elvégezni a
vezeték cserét.
Több hozzászólás nem lévén Ficzere György elnök úr az ülést bezárta.

K. m. f.
az

Ficzere György
Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke

