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Habis László
Születésnapja alkalmából köszönti Kopcsik Lajost, Eger díszpolgárát, valamint Dr. Gál János
könyvvizsgálót.
Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat, meghívott szakembereket
és minden kedves vendéget. Külön tisztelettel köszönti a Városi Rendőrkapitányság részéről
megjelent Dr. Petrovics András ezredes urat.
Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.
Megállapítja, hogy 18 képviselő közül jelen van 17 képviselő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.
Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt
a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel.
Gál Judit
Választókerületébe lakossági bejelentés érkezett a nyári szünidő alatt, hogy az iskolák,
játszóterek közfelhasználásnak örvend, ami nem is lenne probléma abban az esetben, ha nem
rombolás történne. Nagy gondot okozott az Arany János Általános Iskola sportpályája, ahová
rendszeresen, csoportosan mentek a gyerekek játszani. A lakók kérték, hogy forduljon a
rendőrséghez, hogy a járőrözést ezeken a területeken erősítsék meg.
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Bognár Ignác
Az ügyészég folytat nyomozást az egri rendőrök által elkövetett verések ügyében. Két esetről
tudnak, ahol a rendőrök ütöttek. Hogyan érezhetik magukat biztonságban az ide látogatók?
Mire van jogosultsága az ügyeletes tisztnek a rendőrségen, ha egy petíció átvételét
megtagadja azzal az indoklással, hogy erre nincs felhatalmazva? Eger városa 2,2 millió
forinttal támogatja az intézményt, ennek fejében jogosan várnák el, hogy az egri adófizetők
véleményét tartalmazó petíciót átvegyék.
Dr. Petrovics András ezredes
Tapasztalják, hogy valóban problémát okoz a gyerekek nyári foglalkoztatása is. Előszeretettel
bemennek az iskolák udvarára. Megígérte, az iskolák igazgatóinak, hogy ellenőrizni fogják.
Ha az ügyészség nyomos a rendőrök ellen, az nem tartozik a kompetenciája alá. Erről nem tud
felvilágosítást adni.
Minden bejelentést fogad a Rendőrkapitányság, viszont a petíciót a jellegénél fogva, mivel
politikai nyilatkozat volt, nem kötelesek átvenni.
Saárossy Kinga
Megalakult az Egri Obsitos Fúvós Zenekar, melyhez egyre többen csatlakoznak. Az
önkormányzat lehetőségeihez képest minden segítséget megad ehhez a feladatvállaláshoz.
Egerben nagy hagyománya volt a katonazenének.
Habis László
A tegnapi napon a belvárosban egy építési munka kapcsán egy II. világháborús 250 kg-os
bomba került elő, amely a tűzszerészek szerint 100 kg robbanószert is tartalmazott. Ebben a
rendkívüli helyzetben a Heves Megyei Kormányhivatal, a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, a Tűzoltóság, a Rendőrség, az Országos Mentőszolgálat munkatársai a
Polgármesteri Hivatal illetve a Magyar Honvédség tűzszerészei fegyelmezett és kiváló
munkát végeztek. A feladat óriási volt, hiszen egy 400 méter sugarú körben a belváros
jelentős részét illetően mindenkinek el kellett hagynia a veszélyeztetett területet. 650 lakást,
10 közintézményt kellett kiüríteni. Összesen 4000-4500 főt érintett az intézkedés. Köszöni
mindenki munkáját, aki ebben részt vett.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat írásban megkapták.
Tájékoztatja képviselő társait, hogy az Alapokmány 23.§ (1) bekezdése szerint: A napirendi
pontok elfogadása előtt a Közgyűlés tagja kezdeményezheti, hogy az Eger város életét
jelentősen befolyásoló napirendnél a hozzászólási lehetőséget a Közgyűlés időkorlát nélkül
biztosítsa. A kezdeményező a javaslatát indokolni köteles.
Kérdése, hogy van-e ilyen javaslat bármely napirenddel kapcsolatban?
Tóth István
Kéri, hogy a 21-es napirendet időkorlát nélkül tárgyalják. A KGB sürgősséggel tárgyalta ezt a
naprendet, és nem volt lehetőség arra, hogy kitárgyalják.
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Habis László
Kéri, hogy szavazzanak Tóth István javaslatáról. Megállapítja, hogy 11 igen 2 nem 2
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadták.
Alapokmány 22.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzat gazdasági és hosszú távú működését
meghatározó program, stratégiai terv, költségvetési koncepció, költségvetés, zárszámadás,
ágazati koncepciók, a testületek és a polgármesteri hivatal működését érintő napirendeknél az
előterjesztő legfeljebb 10 percben tehet szóbeli kiegészítést.
Ilyen napirendek a 2. és a 10. napirendek, a költségvetési rendelet módosítása és az
önkormányzat I. féléves gazdálkodása.
Alapokmány 23.§ (3) bekezdése szerint: A napirendi ponthoz meghívott legfeljebb 10
percben tehet szóbeli kiegészítést. Ha a kiegészítés várhatóan hosszabb időtartamú, az
előterjesztő a napirendi pontok elfogadása előtt kezdeményezheti, hogy a meghívott
hozzászólási lehetőségét a Közgyűlés időkorlát nélkül biztosítsa.
Mint a 14-es napirendi pont előterjesztője javasolja, hogy Dr. Holló István meghívott
hozzászólási lehetősége időkorlát nélkül legyen biztosítva, mivel a cég jelenlegi
tevékenységét szeretné prezentáció formájában bemutatni.
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadták.
Javasolja, hogy a 14-es és 32-es, mint témájában összefüggő napirendi pontokat a közgyűlés
együttesen tárgyalja.
Dr. Kovács Luca
Javasolja, hogy a 6-os és 7-es, mint témájában összefüggő napirendi pontokat a közgyűlés
együttesen tárgyalja.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a 14-32-es, valamint 6-7-es naprendek együttes tárgyalásáról.
Megállapítja, hogy 15 igen szavazattal a javaslatot elfogadták.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján a 41-es és
42-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják.
Bejelenti, hogy az 1-es és 3-as számú napirendet az előterjesztő visszavonta, így azt a
Közgyűlés nem tárgyalja.
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. Megállapítja, hogy 14 igen 1 tartózkodás
mellett a napirendeket elfogadták.
Tájékoztatja az ülésen résztvevő kedves vendégeket, hogy az SZMSZ 28.§-a lehetőséget ad
arra, hogy az ülésen megjelent állampolgárok az utolsó napirendi pont lezárását követően
felszólalási jeggyel az Önkormányzat és szervei a Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatók
feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű felvetéseket, kérdéseket, észrevételeket
intézhetnek a Közgyűléshez és annak bizottságaihoz. Egy felvető két ügyre térhet ki és
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legfeljebb 5 perces lehet. Az önkormányzat a választ azonnal szóban vagy 15 napon belül
írásban is megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Berzéki Krisztinától
lehet kérni, és így kéri hozzá eljuttatni.
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.
1./

Javaslata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására
Előterjesztő: Dr. Csarnó Ákos
tanácsnok

Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta.

2./

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak minősített többséggel a rendelet-tervezet elfogadásáról. Megállapítja, hogy 15
igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
29/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2011. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosítására
1. §
(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész - Az
Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai - 2. § (1) bekezdése az alábbiakra
módosul:
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„(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi
költségvetésének finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét
14.589.856 ezer forintról 2.542.659 ezer forinttal 17.132.515 ezer forintra, a
finanszírozási kiadásokkal csökkentett főösszegét 16.447.323 ezer forintról 2.542.659
ezer forinttal 18.989.982 ezer forintra módosítja.
Ezen belül:
• a működési célú bevételt
11.708.004 e Ft-ról 1.469.466 eFt-tal
ebből:
- intézményi működési bevételek
1.168.760 e Ft-ról 37.869 eFt-tal
(felhalmozási áfa bevétel és visszatérülés nélkül)
- önkormányzatok sajátos működési bevételei5.523.134 e Ft-ról
- önkormányzatok költségvetési támogatása4.395.019 e Ft-ról 100.183 eFt-tal
- támogatásértékű működési bevételek
537.118 e Ft-ról 83.861 eFt-tal
( ebből TB alaptól 33.900 e Ft)
- működési célú pénzeszköz átvétel
23.973 e Ft-ról
2.566 eFt-tal

13.177.470 eFt-ra

11.896.860 e Ft-ról 1.452.395 eFt-tal
• a működési célú kiadásokat
ebből:
5.387.619 e Ft-ról 226.615 eFt-tal
- a személyi jellegű kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.431.115 e Ft-ról 62.553 eFt-tal
- a dologi jellegű kiadásokat
3.794.864 e Ft-ról 731.820 eFt-tal
(felhalmozási hitelkamat és
felhalmozási áfa befizetése nélkül)
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
9.640 e Ft-ról 32.769 eFt-tal
- a speciális célú támogatásokat
949.992 e Ft-ról 80.085 eFt-tal

13.349.255 eFt-ra

• a felhalmozási célú bevételt
2.881.852 e Ft-ról 1.073.193 eFt-tal
ebből:
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 452.685 e Ft-ról
- önkormányzatok költségvetési támogatása
6.261 eFt-tal
- támogatásértékű felhalmozási bevételek2.360.848 e Ft-ról 120 eFt-tal
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
5.000 e Ft-ról
3.800 eFt-tal

3.955.045 eFt-ra

1.206.629 eFt-ra
5.523.134 eFt-ra
4.495.202 eFt-ra
620.979 eFt-ra
26.539 eFt-ra

5.614.234 eFt-ra
1.493.668 eFt-ra
4.526.684 eFt-ra
42.409 eFt-ra
1.030.077 eFt-ra

452.685 eFt-ra
6.261 eFt-ra
2.360.968 eFt-ra
8.800 eFt-ra

• a felhalmozási célú kiadást
4.550.463 e Ft-ról 1.090.264 eFt-tal
5.640.727 eFt-ra
ebből:
- a beruházások összegét
3.449.409 e Ft-ról 669.601 eFt-tal
4.119.010 eFt-ra
- a felújítások összegét
190.514 e Ft-ról 90.268 eFt-tal
280.782 eFt-ra
- az intézményi felhalmozások összegét 103.659 e Ft-ról 22.808 eFt-tal
126.467 eFt-ra
- az egyéb felhalmozási célú kiadás, támogatás 177.321 e Ft-ról106.281 eFt-tal
283.602 eFt-ra
a létszámkeretet
a költségvetési szervekre
a közfoglalkoztatottakra

2.228 főről
40 főről

módosítja.”
(2) A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

-32 fővel
-

2.196 főre
40 főre

6

„(2) A 2011. évi költségvetés hiánya 2.288.232 eFt, mely 188.856 eFt összegű működési
bevételeket meghaladó működési kiadást, továbbá 2.099.376 eFt felhalmozási bevételeket
meghaladó felhalmozási kiadást tartalmaz. A működési költségvetés hiánya belső
finanszírozással, előző évek pénzmaradványából biztosított. A felhalmozási költségvetés
hiánya belső finanszírozására egyrészt 205.000 eFt előző évek pénzmaradványa, másrészt
külső finanszírozására 1.894.376 eFt szolgál. A fejlesztési hiányt fejlesztési célú
hitelfelvétellel biztosítja az önkormányzat. A fejlesztési hitel összegéből 538.151 eFt hitel
szerződését 2010. évben a város megkötötte, felhasználása áthúzódik 2011-re.”

(3) A R. 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(4) Az Önkormányzat költségvetésén belül a kisebbségi önkormányzatok
határozataikkal önkormányzatonként jóváhagyott – bevételi és kiadási főösszegei:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Egri Görög Önkormányzat
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Egri Német Önkormányzat

4.059 eFt-ról
2.576 eFt-ról
2.616 eFt-ról
1.390 eFt-ról
609 eFt-ról

2.630 eFt-tal
652 eFt-tal
2.714 eFt-tal
468 eFt-tal
94 eFt-tal

–

6.689 eFt-ra
3.228 eFt-ra
5.330 eFt-ra
1.858 eFt-ra
703 eFt-ra

módosulnak.
A kiadási összegből 270 eFt tartalék képzésére került sor.”

(4) A R. 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(5) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2011.
évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 68.850 eFt-ról 222.890 eFt-tal 291.740 eFtra, míg az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa 14.952 eFt-ról 4.898 eFt-tal 19.850 eFt-ra módosította.”
2. §
(1) A R. 3. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2)

A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 19.420.747 eFt bevételi főösszeget a
bevételi források (fejezetek) szerint az alábbi összegekre módosítja:

a./ Saját bevételek
(I. és II. fejezetek):
b./ Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások bevételei
(III. fejezet):

7.816.891
eFt
311.590 eFt
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c./ Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei
(IV. fejezet):
d./ Központi költségvetési támogatás
(V. fejezet):
e./ Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett
pénzeszközök
(VI. fejezet):
f./ Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
(VII. fejezet):
g./ Előző évi pénzmaradvány
(VIII. fejezet):
h./ Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás
(IX. fejezet):
i./ Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány
igénybevétele
j./ Vállalkozási tevékenység maradványának visszaforgatása
alaptevékenységre

7.786 eFt
4.501.463
eFt
2.675.545
eFt
76.200 eFt
1.859.229
eFt
1.894.376
eFt
270.322 eFt
7.345 eFt

Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 33.900 ezer Ftot vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevételként. „
(2) A R. 3. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„ (4) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 19.420.747 eFt kiadási főösszeget kiadási
előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:
a./ Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):
b./ Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások
(I. fejezet/2 előirányzati csoport):
c./ Polgármesteri Hivatal működési költségvetés
(II. fejezet/1 előirányzati csoport):
d./ Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport):
e./ Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport)
f./ Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
g./ Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
h./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai
(II. fejezet/2 előirányzati csoport)
i./ Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások
(III. fejezet/1 előirányzati csoport
j./ Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése
(IV. fejezet/1 előirányzati csoport):
k./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű
kiadások

8.032.210 eFt
126.467 eFt
3.852.621 eFt
648.807 eFt
261.970 eFt
2.882.510 eFt
1.152.489 eFt
- eFt
311.590 eFt
17.808 eFt
242.181 eFt
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(V. fejezet/2 előirányzati csoport)
Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása
(VI. fejezet):
m./ Tartalékok
(VII. fejezet):
n./ Költségvetési befizetések
(VIII. fejezet):
o./ Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az intézményeknek
l./

p./ Intézmények
befizetése

túlfinanszírozás

q./ Vállalkozási
tevékenység
alaptevékenységre

és

761.773 eFt
14.736 eFt
211.725 eFt

elvonásának

58.597 eFt

visszaforgatása

7.345 eFt”

pénzmaradvány

maradványának

837.918 eFt

(3) A R. 3. §-a az alábbi (14)-es bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az évközi előirányzat-módosításokat jelen rendelet 5-13/e mellékletei tartalmazzák.”
3. §
A R. 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés m./ pontjában jóváhagyott kiadásának
összegéből a céltartalék 711.773 eFt-ra módosul, a VII. fejezet 2-34-es címszám szerinti
részletezés alapján.”
4. §
A R. 15. § (1) bekezdés d./ pontja az alábbira módosul:
„ (1) d./ a VII. fejezet 2, a 7-22-es, a 24-es, 26-os, 28-29-es, valamint a 34-es címszámokon
szereplő céltartalékok terhére előirányzat-módosítást hajthat végre,”
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. június 30-tól
kell alkalmazni.

Habis László sk.
Polgármester
Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

Dr. Kovács Luca sk.
Jegyző
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3./

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 5/2008. (II.01.)
önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 3885 hrsz-ú ingatlan 11 m2es részének törzsvagyonból történő kivonása), valamint előterjesztés az egri
3885 hrsz-ú ingatlan 11 m2-es részének értékesítéséről
Előterjesztő: Csathó Csaba
tanácsnok

Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta.

4./

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló 32/2010 (X.15)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr Kovács Luca
jegyző

Habis László
Jegyző Asszonynak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre
vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet
elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
30/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről
szóló 32/2010 (X.15) önkormányzati rendelet
módosítására
1.§.
Az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló 32/2010 (X.15) önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) 3.§ -a az alábbiak szerint módosul:
„3.§
A bizottsági ülés összehívása
1. A bizottság üléseit az elnök vagy a polgármester a napirendet tartalmazó meghívó
kiküldésével hívja össze. A bizottságot 8 napon belül a napirend megjelölésével össze
kell hívni, ha azt a bizottsági tagok 1/3-a indítványozza
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2. A bizottság elnöke elnök határozza meg az ülés összehívásának idejét és a
meghívóban feltüntetett napirendek sorrendjét.
3. A napirendi pont meghívóba történő felvételét csak abban az esetben tagadhatja meg,
ha az nem tartozik az általa vezetett bizottság feladat és hatáskörébe.
4. Az ülés napirend szerinti anyagát a közgyűlés napját megelőző 14. nap 16 óráig kell a
tagoknak megküldeni. A bizottsági anyagot a képviselő tagok részére a Városházán
erre rendszeresített postaládában kell elhelyezni, a bizottsági szakértő tagok részére
postai úton kell kiküldeni. A bizottsági anyagokat elektronikus, vagy optikai
adathordozón, a tag kérésére indokolt esetben papír alapon kell kézbesíteni.
5. A bizottságok üléseiket a közgyűlés ülését megelőző héten tartják, a többi bizottsági
ülés időpontjára is figyelemmel az elnök által a tagokkal egyeztetett erre
rendszeresített napon és időpontban. A bizottsági ülés ettől eltérő időpontját az elnök
legkésőbb a bizottsági anyag kiküldése előtti hét hétfőjéig köteles bejelenteni és arról
az érintetteket értesíteni. Rendkívüli esetben az elnök a bizottsági ülés időpontját
módosíthatja a bizottsági tagok előzetes hozzájárulásával.
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

A bizottsági ülésen tanácskozási joggal vesznek részt:
a nem bizottsági tag képviselők,
a nem Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester
a jegyző
a civil szervezet delegáltja
a kisebbségi önkormányzat delegáltja
a napirendi ponthoz meghívottak.
2.§.

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszíti.
Dr. Kovács Luca
jegyző

5./

Habis László
polgármester

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a
levegőminőség védelméről szóló 20/2004. (VI. 04.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Dr Kovács Luca
jegyző
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Martonné Adler Ildikó
Bár rendelet szabályozza a mezőgazdasági hulladékok égetését Eger város belterületén, ennek
ellenére mégis többen megteszik nem kis bosszúságot okozva a környéken élők számára.
Kéri, hogy a rendelet betartását fokozottabban ellenőrizzék.
A városban több gazos elhanyagolt terület van, amely nem csak a pollent növeli, hanem a
szomszédos területek elgazosodásához is vezethet. A telkek tulajdonosait felkutatni nem
minden esetben lehetséges.
Sós István
Szeretné a lakosság figyelmét felhívni, hogy havonta 1 m3-t az inert hulladékudvarba
szállítsanak, ezzel mentesítve a háztatást. Évente 2 alkalommal a Városgondozás elszállítja a
fákról lehullott leveleket, kéri, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
Pál György
Ennek a rendeletnek a módosítása komolyabb dolgokat is érint a városban. A rendelet arra is
hivatott volt, hogy megakadályozza a távhőről való leválást, illetve bővíteni tudja a távhő
hálózat lég m3-ét. Az EVAT-nak az elmúlt évben volt egy komoly beruházása 100 millió
forint értékben, amely a távhő vezetéket elvitte egy majdan megépülő lakóparkhoz, aztán jött
a recesszió, a lakópark nem épült meg, holott ennek az lett volna a funkciója, hogy a távő
hálózat lég m3-e növekedjen. Ezáltal lehessen csökkenteni azokat a díjakat, ami nem a hődíja,
hanem az alapdíja a távhő hálózatban. A fajlagos költség akkor jobban eloszlik. El kell
kezdeni gondolkozni, hogy milyen lehetőség van abban, hogy ne maradjon a beruházás
kihasználatlanul.
Csathó Csaba
Minden törvény annyit ér, amennyit be lehet tartatni. A végrehajtással kapcsolatos
kérdésekkel is kell foglalkozni.
Orosz Lászlóné
A Hajdú hegyen nap mint nap tapasztalják, hogy a laktanyán belül 3-4 méter magas fű nőtt. A
laktanya környékét a Városgondozás takarítja. Ez az ingatlan nem az Önkormányzat
tulajdona, nehéz bejutni. Kéri, hogy ezzel kapcsolatban szülessen valamilyen megállapodás.
Dr. Csarnó Ákos
Javasolja, hogy a jövőben építsenek a rendeletbe olyan ösztönzőket, amely elősegíti a
központi fűtés használatát minél nagyobb számban. Ez a levegő minőség szempontjából is
előnyös.
Dr. Kovács Luca
Pál György és Csarnó Ákos képviselő urak felvetésével egyetért, ez probléma, és a
későbbiekben megoldást keresnek rá. Bírságolni csak tettenérést követően lehet.
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Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 31/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a levegőminőség védelméről szóló
20/2004. (VI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§
A levegőminőség védelméről szóló 20/2004. (VI. 04.) önkormányzati rendelet, a
továbbiakban: Rendelet, 3. §. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer,
üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és – amennyiben ez nem
valósítható meg – a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás
mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának
alapjául szolgál. „
2.§
A rendelet 6.§ (2-3) bekezdései hatályukat vesztik.
3.§
A rendelet 8.§-a hatályát veszti.
4.§
A rendelet 13.§ -a az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely a levegővédelmi követelményeket nem teljesíti, bírsággal
sújtható.
(2) Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy a szabálysértési
törvény 135. § (1) bekezdésben foglaltak szerint helyszíni bírsággal sújtható az, aki a
rendelet 7.§(1)-(2), és (4) bekezdésben, 9. §, 10. §, 11.§, 12.§.(1) bekezdésben foglalt
rendelkezéseket megszegi.
(3) Azokon a területeken, ahol a parlagfű irtási kötelezettségnek a szabálysértési eljárás
lefolytatásától számított 15 napon belül sem tesznek eleget, a terület tulajdonosa
/kezelője/, bérlője költségére a terület parlagfűtől való mentesítési munkáját a jegyző
elvégezteti.
(4) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. „
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5.§
A rendelet 14.§ - a az alábbiak szerint módosul:
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően folyamatba tett ügyekben kell alkalmazni.
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszíti.
Dr. Kovács Luca
jegyző

6./

Habis László
polgármester

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör
átadásról
Előterjesztő: Dr Kovács Luca
jegyző

Dr. Kovács Luca
Ebben az előterjesztésben a társulási megállapodás módosításával illetve a feladat és
hatáskörátadással kapcsolatban azon túl, hogy naprakész állapotban tartják a megállapodást,
nagyon fontosnak tartja elmondani, hogy az új elem az inkasszó. Ez a nem fizető
önkormányzatokkal szemben egy lehetőség a társulási megállapodásban leírt eljárási rend
lefolytatását követően. A társulási tagság megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezésére
irányuló eljárás rendet is tartalmazza.
Habis László
Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a 6. napirendre vonatkozóan.
Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
32/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör átadásról
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 41. §-a; (továbbiakban: Ötv.) a helyi önkormányzatok társulásáról
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény (továbbiakban: Ttv.); a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
(továbbiakban: Ktt.) rendelkezései, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló
1996. évi XXI. Tv. (továbbiakban: Tft.) felhatalmazása alapján, az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásában foglaltakkal összhangban a következő rendeletet
alkotja:
1.§
(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) a) pontban nevesített
nevelés és oktatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja az alábbi
pedagógiai szakszolgálati feladatok és hatáskörök kistérségi szintű ellátását:
a) logopédia szakszolgálat
b) gyógytestnevelés
c) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.
(2) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) a) pontban nevesített
nevelés és oktatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja a
kistérségű szintű tanügyigazgatási koordinációs feladatokat és hatásköröket.
(3) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) a) pontban nevesített
nevelés és oktatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja az
Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények vonatkozásában az Egri Kistérség
Többcélú Társulása által igényelt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott
közoktatási kiegészítő normatív támogatások alátámasztó adatai tekintetében adatkérési és
betekintési hatásköröket.
2.§
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) c) pontban nevesített
egészségügyi ellátás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja a
háziorvosi ügyelet megszervezésével és
működtetésével kapcsolatos feladatokat és
hatásköröket.
3.§
(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) d) pontban nevesített
család-, gyermek- és ifjúságvédelem feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú
Társulásának átadja:
a) a családok átmeneti otthonában történő gyermekelhelyezés biztosításával kapcsolatos
feladatokat és hatásköröket,
b) a gyermekek átmeneti otthonában történő gyermekelhelyezés biztosításával
kapcsolatos feladatokat és hatásköröket,
c) a helyettes szülőnél történő gyermekelhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatokat
és hatásköröket,
(2) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) d) pontban nevesített
család-, gyermek- és ifjúságvédelem feladatok közül igényben veszi az Egri Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított családi napközi szolgáltatást.
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4.§
(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) j) pontban nevesített
környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés feladatok közül az Egri Kistérség
Többcélú Társulásának átadja:
a) a helyi hulladékgazdálkodási terv készítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos
feladatokat és hatásköröket annyiban, hogy a közös helyi hulladékgazdálkodási tervet
külön megállapodás alapján a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács
készítheti el;
b) az állati eredetű hulladékok kezelésével kapcsolatos feladatokat és hatásköröket.
5.§
(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) n) pontban nevesített
foglalkoztatás feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja:
a) a Társulásban ellátott feladatok vonatkozásában közfoglalkoztatás szervezéssel
kapcsolatos feladatokat és hatásköröket,
b) a foglalkoztatással kapcsolatos kistérségi koncepciók készítése és kistérségi
tevékenységek koordinálása feladatokat és hatásköröket.
6.§
(1) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Ktt. 2 § (1) r) pontban nevesített
területfejlesztés feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja:
a) a települési területfejlesztési és településrendezési tervek véleményezése hatásköröket,
b) a térségi kerékpáros közlekedés fejlesztésével kapcsolatos koncepciókészítés és
felülvizsgálat feladatokat és hatásköröket,
c) a térségi fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata feladatokat és hatásköröket,
d) a térségi árvízvédelmi koncepciók és tervek készítése és felülvizsgálata feladatokat és
hatásköröket.
(2) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése biztosítja az Egri Kistérség
Többcélú Társulása részére, hogy a térségi települési területfejlesztési és településrendezési
terveket véleményezze.
7.§
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Ötv. szerinti, belső ellenőrzési
feladatot, a korábban megkötött együttműködési megállapodásban szabályozott eljárásrend
szerint átadja az Egri Kistérség Többcélú Társulásának.
8.§
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László polgármester
s.k.

dr. Kovács Luca jegyző
s.k.
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Előterjesztések:
7./

Előterjesztés
az
Egri
Kistérség
Megállapodásának módosítására

Többcélú

Társulása

Társulási

Előterjesztő: Dr. Kovács Luca
jegyző

Habis László
Kéri, hogy szavazzanak 7. napirend 1. határozati javaslatára vonatkozóan minősített
szavazattöbbséggel. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot
elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak 7. napirend 2. határozati javaslatára vonatkozóan minősített
szavazattöbbséggel. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot
elfogadta.
482/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Egri Kistérség Többcélú Társulása
2004. június 30. napján kelt Társulási Megállapodásának módosítását, felhatalmazza a
polgármestert és jegyzőt annak aláírására.
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: 2011.09.30.
Felelős:

483/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása alapján, jelen határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás 2011.
évi elfogadott költségvetési határozatában megállapított 2011. évi tagdíj jogcímeken megfizet
a Társulásnak:
− általános tagdíj címén 5 515 600,- Ft-ot,
− belső ellenőrzési feladat ellátására, belső ellenőrzési tagdíj címén 6 618 720,- Ft-ot,
− közoktatással kapcsolatos feladatok ellátására, közoktatási kiegészítő tagdíj címén
1 103 120,- Ft-ot,
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az Egri Kistérség
Többcélú Társulása 9/2011.(II.18.) számú költségvetési határozata alapján a fent nevesített
tagdíjakat és hozzájárulásokat két egyenlő részben fizeti meg a Társulásnak az Egri Kistérség
Többcélú Társulása Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00110122-00100008 számú
bankszámlára történő utalással, az alábbi ütemezés szerint:
− tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2011. év június hó 30. napjáig
fizeti meg, második félévi részletét 2011. év szeptember hó 30. napjáig fizeti meg,
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− hozzájárulás címén nevesített pénzösszeg első félévi részletét 2011. év április hó 30.
napjáig fizeti meg, második félévi részletét 2011. év október hó 31. napjáig fizeti meg.
Felelős:

Habis László polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Határidő: 2011. 10. 31.
Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.
8./

Előterjesztés kistérségi szintű logopédiai ellátás fejlesztésére
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
484/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. számú melléklet szerint fogadja el a verpeléti
logopédiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó, Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Verpelét Nagyközség Önkormányzata, valamint a Városi Nevelési
Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet közötti háromoldalú Megállapodást. A
Közgyűlés felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város polgármesterét a Megállapodás aláírására.
Habis László
polgármester
Határidő: 2011. augusztus 25.
Felelős:

485/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a feladatok bővülése miatt a 2.
számú mellékletben szereplő létszámkeret-, valamint költségvetési előirányzati többletek
kerüljenek biztosításra a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet
2011. évi költségvetésébe.
2011. évi létszámkeret növelés:
2011. évi kiadási többlet mindösszesen:
melyből: - személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:

1 fő
675 e Ft
518 e Ft
123 e Ft
34 e Ft
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Fedezete: A 2011. évi önkormányzati költségvetés VII fejezet 19 címszámáról
(„Mikrotársulások működtetésével összefüggő tartalék”)
átcsoportosítva
675 e Ft az I fejezet 1/31 alcímszámának (Működési költségvetés) a 2.
számú melléklet szerinti kiemelt előirányzataira.
A 2012. évet érintő előirányzat növekmények meghatározására a 2012. évi
költségvetés tervezésekor, az érvényes finanszírozási rendnek megfelelően
kell intézkedni.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda Vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
2011. augusztus 25.

Határidő:
Rázsi Botond

Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

9./

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és
Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzési tervének módosításához
Előterjesztő: Dr. Kovács Luca
jegyző

Habis László
Jegyző Asszonynak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

486/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményei és Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzési tervének módosítását.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző
Dr. Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
azonnal
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Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

10./

Javaslat Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2011. I. féléves
helyzetéről készített beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Habis László
Képviselő társai részletes anyagot kaptak az I. féléves gazdálkodásról. Mind a bevételek,
mind a kiadások alacsonyabb szinten teljesültek, de ez önmagában nem jelent gondot, hiszen
az egyensúlyi feltételek teljesülése meghatározó. Összességében elmondható, hogy 8,1
milliárd forint bevétel mellett 7,3 milliárd kiadás realizálódott. Lényeges tétel, hogy 200
millió forint értékben törlesztettek tőketartozást. Két kiadási tétel áthúzódott július 1. napjaira.
Az egyik az intézmények esetében a gázköltségek számláinak kiegyenlítése, a másik tétel a
városüzemeltetés tekintetében a Városgondozás Kft-nek 80-90 millió forint számláját
egyenlítették ki július 1. napjaiban.
A helyi adóbevételek időarányos alatt teljesülnek, azonban a teljesülési százalék kedvezőbb a
tavalyinál. A helyi adóbevételek 71 millió forinttal haladják meg a tavalyi I. félévet.
Fontosnak tartja, hogy az illetékbevételek éves szinten is teljesülnek.
Csákvári Antal
Gratulál az intézmények dolgozóinak, vezetőinek, a hivatal dolgozóinak, hogy egy ilyen
anyag van a Közgyűlés előtt. Az I. féléves beszámoló azt mutatja, hogy Eger város pénzügyi
gazdasági helyzete továbbra is stabil.
Rázsi Botond
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 1
tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

487/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a
II. félév gazdálkodására vonatkozóan az alábbi intézkedéseket írja elő:
1. A 2011. évi költségvetés II. félévi végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani a
tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a kiadási előirányzatok takarékos
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felhasználására. A takarékosságnak a II. félévi tartalék előirányzatok felhasználásánál
is érvényesülni kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi körben csak rendkívül
indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé.
Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
Határidő: folyamatos 2011. december 31-ig
2. A vagyoni- és helyi adóbevételek alakulását havonta elemezni szükséges. Mindent
meg kell tenni a bevételek beszedése érdekében. A vagyoni bevételek esetleges
elmaradása esetére ki kell dolgozni a kiváltásra vonatkozó javaslatot.
Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
Határidő: havonta, illetve a vagyoni bevétel elmaradásra 2011. november 30-ig
3. A működési bevételi többleteket a kieső vagyoni bevételek pótlására indokolt
fordítani.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos 2011. december 31-ig
4. Kiemelten kell kezelni a folyamatban lévő pályázatok megvalósítását műszaki, jogi és
pénzügyi szempontból egyaránt. Fontos feladat a határidőben történő kivitelezés és a
szakmai és pénzügyi elszámolás.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
5. Időben meg kell kezdeni a szakmai előkészítő munkát a 2012. évi költségvetési
koncepció összeállítására, a költségvetés tervezéséhez szükséges információk
előállítására. A tervezési munkafolyamatokra ütemtervet kell készíteni.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. november 15.

11./

Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslat 1-5-ig terjedő pontjaira vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta. A határozatok a jegyzőkönyvben külön
határozati számot kapnak.
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488/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóságnál (I. fejezet 1. címszám 17. alcímszám) történjen meg a dologi jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának emelése 1.510 ezer Ft értékben, a beruházási kiadások kiemelt
előirányzatának emelése 2.500 ezer Ft értékben, a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának
emelése 750 ezer Ft értékben, az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatának
egyidejű emelésével (összesen 4.760 ezer Ft értékben).
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2011. szeptember 30.

489/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 1.
címszám 25. alcímszám) a dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának csökkentését, a
beruházási kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével 50 ezer Ft összegben.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2011. szeptember 30.

490/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a Szivárvány úti Óvodánál (I. fejezet 1.
címszám 27. alcímszám) történjen meg a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának
emelése 7 ezer Ft értékben, a dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű
csökkentésével.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2011. szeptember 30.

491/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 1.
címszám 22. alcímszám) történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának
520 ezer Ft-os növelése, ill. a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának
növelése 140 ezer Ft-tal, a VII. fejezet 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
tartalék kiemelt előirányzatának 660 ezer Ft-os egyidejű csökkentésével.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2011. szeptember 30.
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492/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 1.
címszám 25. alcímszám) a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának emelését 981
ezer Ft értékben, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának emelését 264 ezer
Ft értékben, és egyidejűleg a VII. fejezet 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
tartalék kiemelt előirányzatának 1.245 ezer Ft-os csökkentését.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2011. szeptember 30.

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

12./

Előterjesztés az EVAT Zrt. és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata között
létrejött üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester

Sós István
Az EVAT Zrt. és az Önkormányzat között kötött üzemeltetési megállapodás, ami a piac
üzemeltetésre vonatkozik, lejárt. Szükséges a megállapodás meghosszabbítása.
Pál György
A határozati javaslat azt tartalmazza, „egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a jelen
szerződés lejáratát követően, a megváltozott feltételekkel készülő dokumentum aláírására.” Ez
azt jelenti, hogy változatlan feltétekkel történik,amíg át nem adják a parkolóházat, valamint
melyik az az szerződés, amelyet átruháznak Polgármester úrra?
Habis László
A költségvetést úgy fogadták el, hogy az önkormányzatot terhelő közös költségnek van
előirányzata. Ezzel az előirányzattal mindezidáig nem élnek időarányosan sem, ameddig a
parkolási díjak beszedhetők, hiszen a jelen megállapodás szerint ez a fedezete az
önkormányzatot terhelő közös költségnek. Amennyiben a parkolási díjak már nem szedhetők
be, akkor időarányosan az új feltételek szerint szerződnek az önkormányzatot terhelő közös
költség megfizetésére. A költségvetésben van egy kiadási előirányzat, az nem felhasználási
kötelezettség, hanem felhasználási lehetőség.
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Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
493/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése meghosszabbítja az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az EVAT Zrt. között a piacüzemeltetési feladatok ellátására létrejött
üzemeltetési szerződést változatlan feltételekkel a Parkolóház építési területének átadásáig, és
egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a jelen szerződés lejáratát követően, a megváltozott
feltételekkel készülő dokumentum aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester
Evat Zrt.
Határidő: 2011. augusztus 31.

13./

Előterjesztés Az EVAT Zrt. és a Törzsház 2011. évi üzleti terv első féléves
teljesítéséről, valamint a GYORS-SZOLG Kft. beolvadásáról
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester

Sós István
A cég eredményesen gazdálkodott, hiszen 6,9 millió forint nyereséget ért el. A követelések
nagysága jelentősen nőtt. A biztató eredmények mellett nagy gondot kell fordítania II.
félévben arra, hogy a felkészülés biztosítsa a 2012. évi nyereséges gazdálkodást.
Tóth István
Az EVAT Zrt. működésével kapcsolatban felmerült egy kérdés a biomassza erőművel
kapcsolatban. Azidei fűtésszezonra van-e még esélye, hogy megvalósul, illetve mit jelent ez a
Felsővárosi lakosoknak a távhő díjjal kapcsolatos mérték kapcsán?
Akkor azt a választ kapták, hogy ez nem publikus. Kéri, hogy juttassák el az elmaradt
tájékoztatót a képviselők felé.
Dr. Csarnó Ákos
Kérdezi, hogy a jégpálya ügyében van-e valamilyen előrelépés? Várható-e, hogy megépítik a
félig fedett jégpályát?
Orosz Lászlóné
Ez év májusától a Termál Kft felügyelő bizottságában tevékenykedik. Ebben az évben
Igazgató úrnak jelezték, hogy problémát látnak a strand területén kötött bérleti szerződésekkel
kapcsolatban. Termálvíz bérbeadásáról, illetve az ingatlanterület bérbeadásáról van szó. Erre a
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mai napig választ nem kaptak. Kéri az Igazgatóságot, vegyék komolyan a Felügyelő Bizottság
véleményét.
Várkonyi György igazgató
Elhangzott a beszámolóban, hogy a kintlévősége nőtt az EVAT Zrt-nek. Erről készítettek egy
külön anyagot. Az önkormányzati lakosok kintlévősége 30 millió forint. Az ügyvezetés
mindent megtesz az adott jogi keretek között, hogy csökkentsék kintlévőséget.
Tóth István képviselő úr a biomassza fűtőmű szerződéséről érdeklődött. Ezt a képviselő
testületnek nem fogják odaadni, mert ez egy szerződés, ami két cég között köttetett.
Természetesen bizonyos adatokat meg tud adni belőle. Egy szerződés nagyon sok szálon fut.
A döntéseket a Közgyűlés a cég igazgatóságára ruházta át, az igazgatóság teljes vagyonával
felel a cégért.
A jégpálya szorosan összefügg a biomassza fűtőművel. Az EVAT Zrt-nek nem profilja a
jégpályaépítés és üzemeltetés, ez gyakorlatilag örökség. Úgy próbálják ezt megoldani, hogy a
biomassza fűtőmű megvalósításának feltételéül szabták, hogy ez a városnak újabb pénzébe ne
kerüljön. Ez akkor fog elindulni, ha a fűtőmű megvalósul. A jégpálya kivitelezése 3 hónapot
vesz igénybe. Jelen pillanatban még a bankokkal egyezkednek a feltételekről.
Dr. Csarnó Ákos
A szerződés közérdekű adat, a képviselők bármikor megkaphatják. Ha a szerződés
megkötésre kerül, akkor a közgyűlés elé kell hozni a szerződés tartalmát.
Az EVAT honlapján szerepel a műjégpálya üzemeltetés. A profiljába tartozik.
Orosz Lászlóné
Várkonyi úrnak válaszolná, hogy az FB-nek nincs döntési joga. Valóban nincs döntési, csak
ellenőrzési joga van. Az FB elnöke is ugyanúgy felel a teljes vagyonával, mint az igazgatóság.
Ebben a minőségben, ha szabálytalanságok észlelnek, akkor jelezni kell.
Tóth István
A szerződés azon része, ami üzleti titkot tartalmaz, természetesen lehet a köz előtt zárt, de
nem a képviselő előtt. Úgy gondolja, hogy arra hivatkozva, hogy a képviselő nem ismerheti
meg a város 100 %-os tulajdonában álló szerződéseit, az számára furcsa.
Várkonyi György igazgató
A FB szerződéssel kapcsolatban nem hozhat döntést. Ez az igazgatóság dolga, viszont az
természetes, hogy az FB minden szerződést megnéz.
Tóth Istvánnak válaszolja, hogy a szerződés megtekinthető. Azzal nem ért egyet, hogy a
szerződést lemásolják.
Tóth István
A képviselők jogállásáról szóló törvény megfogalmazza, hogy a képviselőnek minden adathoz
joga van hozzájutni Jegyző asszonyon keresztül 15 napon belül kötelező eljuttatni.
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Habis László
További kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 1-3-ig
terjedő pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 4-8-ig terjedő pontjára vonatkozóan minősített
szavazattöbbséggel. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot
elfogadta.

494/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja a Társaság 2011. I félévi beszámolóját,
amelynek eszköz és forrásainak egyező végösszege 2 446 882 eFt, mérleg szerinti eredménye
6 099 eFt.
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.

495/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó Cégcsoport
tagjainak 2011. I. féléves gazdálkodásáról szóló évközi beszámolóját.
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.
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496/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi az EVAT Zrt.-hez kapcsolódó
Cégcsoport tagjainak 2011. I. félévi gazdasági eredményeinek alakulását bemutató
dokumentumot, melyet a Felügyelő Bizottság EMJV Közgyűlése elé előterjesztésre és
elfogadásra javasolt.
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.

497/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
ALAPÍTÓI HATÁROZAT
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, - mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese Közgyűlésének határozatával elfogadja második döntésként a „GYORS-SZOLG 24”
Kft. EVAT Zrt-be történő beolvadás tárgyában Lengyel Éva független könyvvizsgáló (
MKVK: 000063, 3300Eger, Kisvölgy u 25.) által auditált 2011. júniusi 30-i
fordulónappal elkészített átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetet. Ennek
alapján a „GYORS-SZOLG 24” Kft. teljes vagyona – különös tekintettel az egri
belterületi 10241 hrsz., 7211/C/1 hrsz., 7211/C/2 hrsz., és 7211/C/3 hrsz., és 7211/C/4
hrsz. alatti ingatlanokra – az EVAT Zrt-be olvad be, mely által az EVAT Zrt. a
„GYORS-SZOLG 24” Kft. teljes és általános jogutódjává válik, s a „GYORS-SZOLG
24” Kft. a beolvadással megszűnik.
Az EVAT Zrt., mint jogutód nem válik saját részvényei megszerzőjévé –
részvényesévé - , mivel az EVAT Zrt. alaptőkéje a beolvadás után is változatlan
marad, a beolvadó „ GYORS-SZOLG 24” Kft. és az átvevő EVAT Zrt. saját tőkéje
pedig összeadódik. A beolvadás után a jogutód átvevő EVAT Zrt. alaptőkéje
változatlan marad, s az EVAT Zrt., mint egyszemélyes társaság egyedüli részvényese
változatlanul Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ( 3300 Eger, Dobó tér 2., képv:
Habis László polgármester) marad, tehát az egyedüli részvényes részvényeinek
hányada a jogutód társaságon belül 1/1.
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.
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498/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, - mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese Közgyűlésének határozatával elfogadja a jelen alapítói határozat mellékletét képező
egyesülési szerződést.
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.

499/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, - mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese Közgyűlésének határozatával elfogadja az átalakulással kapcsolatos hirdetmény szövegét,
mely hirdetménynek a társaság saját honlapján (www.evatzrt.hu) történő közzétételét rendeli
el az EVAT Zrt. Igazgatósága által, az átalakulásról szóló hirdetmény közzétételeként a
törvényes határidőn belül. (8 nap).
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.

500/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, - mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese Közgyűlésének határozatával a Gt. 74.§.(6) bek. alapján az átalakuláshoz fűződő joghatások
beálltának napjaként 2011. szeptember 30. napját határozza meg a Ctv. 57. §. (2) bek. szerinti
feltételeknek megfelelően. Amennyiben a beolvadás cégjegyzékbe történő bejegyzésének
napja ennél későbbi időpont lesz, úgy az átalakuláshoz fűződő joghatások beálltának napja a
cégbírósági végzés napja lesz.
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.
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501/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, - mint az EVAT Zrt. egyedüli részvényese Közgyűlésének határozatával felhatalmazza az egyesülési szerződés - átvevő társaság
képviseletében történő - aláírására Várkonyi György Igazgatósági tagot és Csirke Józsefné
cégjegyzési joggal felruházott munkavállalót, együttesen.
Felelős:

Határidő:

Habis László EMJV Polgármestere
Várkonyi György EVAT Zrt. Igazgatósági tag
Csirke Józsefné
Cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló
2011. augusztus 31.

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

32./

Eger Megyei Jogú Város
határozatának visszavonásáról

Közgyűlésének

153/2010.

(IV.29)

számú

Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

502/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése visszavonja a 153/2010. (IV. 29) számú határozatát.
Felelős:

Habis László
polgármester
Dr. Kovács Luca
jegyző

Határidő:

2011. augusztus 31.
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14.

Előterjesztés Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terv I.
féléves teljesítéséről, a Felügyelő Bizottság ügyrendjéről, jegyzett tőke
emeléséről, valamint az ügyvezető jogállásáról.
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjára vonatkozóan minősített
szavazattöbbséggel. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot
elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 5. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

503/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, elfogadja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit
Kft. 2011. évi üzleti tervének I. féléves gazdálkodásáról készült beszámolót 336 232 eFt
Eszköz és Forrás főösszeggel, -34 892 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető Asszony
Dr. Holló István
Ügyvezető
2011. augusztus 31.
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504/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata jóváhagyja az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit
Kft. Felügyelő Bizottságának – Felügyelő Bizottság 6/2011. 07. 25. számú határozatával
elfogadott - módosított ügyrendjét.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető Asszony
Dr. Holló István
Ügyvezető
2011. augusztus 31.

505/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az Agria-Humán Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének - Dr. Holló István (an.: Maruzs Eszter), 3300 Eger, Arany
János u. II/2. szám alatti lakos - munkaviszonyát közös megegyezéssel 2011. augusztus 26.
napjával megszünteti. 2011. augusztus 27. napjától 2011. év december 31. napjáig a
45/2010.(I. 28.) Közgyűlési határozatával megbízott ügyvezető – Dr Holló István - feladatait
megbízási jogviszony keretében látja el bruttó 640.000,- Ft/hó megbízási díj mellett.
Felelős:

Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető Asszony

Határidő:

2011. augusztus 26.

506/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
kizárólagos tulajdonosa 40.000.000 Ft összegű jegyzett tőke emelést hajt végre a gazdasági
társaságban.
A jegyzett tőke emelés 40.000.000 forint pénzbeli hozzájárulás formájában valósul meg,
ennek fedezete: 20.000.000,-Ft összegben a 2011. évi költségvetés VII. fejezet 26. címszámon
szereplő pályázati előfinanszírozási tartalék,
továbbá: 20.000.000,-Ft összegben V/4. címszámon rendelkezésre álló forrás.
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A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi Alapítói Határozat aláírására és a
határozatnak megfelelően a módosított Alapító Okirat aláírására.
„ALAPÍTÓI HATÁROZAT”
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Habis László polgármester, székhelye:
3300 Eger, Dobó I. tér 2.), mint az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 3300
Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021223
cégjegyzékszámon nyilvántartva) egyedüli tagja a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 168. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi alapítói határozatot hozza:
Az alapító akként dönt, hogy az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 3300
Eger, Mecset út 6-8.; a Heves Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon a Cg. 10-09-021223
cégjegyzékszámon nyilvántartva) egyedüli tagjaként a gazdasági társaság 20.000.000,-Ft
(húszmillió forint) összegű törzstőkéjét 40.000.000,- Ft ( Negyvenmillió forint) pénzbeli
hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával felemeli 2011. augusztus 25. napjával. A
törzstőkeemelés révén a gazdasági társaság törzstőkéje 60.000.000,- Ft-ra (hatvanmillió
forintra) változik.
Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen törzstőke emeléssel érintett pénzbeli
hozzájárulást teljes mértékben a társaság rendelkezésére bocsátja, bankszámlájára befizeti.
Eger, 2011. augusztus 25.
………………………………………
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító
képviseletében Habis László polgármester”
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
A végrehajtás megkezdésére: azonnal
Beszámolásra: 2011. szeptember 30.

507/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. szeptember 30-ig meghosszabbítja a
kezességvállalását az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. folyószámla hitelkeretére 170
millió forint hitel és járuléka erejéig a teljes hiteltartozásra. Egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a készfizető kezesi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2012. szeptember 30.
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15./

Előterjesztés Az Egri Városfejlesztési Kft. 2011. évi üzleti terv I. féléves
teljesítéséről
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

508/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja a társaság 2011. évi üzleti tervének I.
féléves gazdálkodásáról készült beszámolót 27 784 eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, 4 310
eFt mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:

Határidő:

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.

Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető Asszony
Dr. Kurucz András
Ügyvezető
2011. szeptember 31.
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16./

Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti terv
I. féléves beszámolójáról
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester

Bognár Ignác
Palcsó Péter ügyvezetőnek üzeni, hogy mit tesz meg azért, hogy ez a rendkívül igazságtalan
dolog, hogy a város 89 % tulajdonához 20 % szavazati jog jár, milyen lépéseket tud tenni.
Csathó Csaba
Kérdése az ügyvezető prémiumfeladatához kapcsolódik. Az egyik a sódomb építése. A
természet ezt megteremtette, azóta rosszabb lett, és próbálnak mellé építeni újabb
sódombokat. Ezt folytatni kellene.
Pál György
Kérdése, hogy az ügyvezetőnek milyen jogköre van, milyen jogszabályi lehetőségei vannak
eljárni?
Habis László
Dr. Bánhidy Péter aljegyző úr foglalkozik a témával, készíti elő a pillanatnyi többségi
tulajdonos részére a javaslatot, ha eredményre jutnak a tárgyalások, akkor előterjesztik.
Palcsó Péter ügyvezető
Bizottsági ülésen is elhangzott a kérdés, hogy mi lesz a mesterségesen épített sódombokkal.
Ezeket a sódombokat nem a társaság építette, hanem egy beruházás keretében építették. A
természetes módon kialakult sódomb látványát rontja. Ezeket megfelelő vízmennyiséggel
ellátni, hogy mind a három építményből valamikor természetközeli sódomb legyen, nem
lehet. Sem vízjogi engedély nincs rá, sem vízmennyiség.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen
1nem, 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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509/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja a Társaság 2011. I. féléves beszámolóját
73 293 eFt mérleg főösszeggel és 10.154 eFt mérleg szerinti eredménnyel
Felelős:

Határidő:

17./

Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető Asszony
Palcsó Péter
Ügyvezető
2011. augusztus 31.

Előterjesztés Az Agria Film Kft. 2011. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

510/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, – mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa –
elfogadja a Társaság 2011. I. féléves beszámolóját 93 554 eFt mérleg főösszeggel és –2 035
eFt mérlegszerinti eredménnyel.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető Asszony
Kiss Lajos
Ügyvezető
2011. augusztus 31.
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18./

Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
üzleti terv I. féléves teljesítéséről
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

511/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, – mint az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa – Közgyűlésének határozatával elfogadja a Társaság
2011. I. féléves beszámolóját, 619 317 eFt mérleg főösszeggel és - 15 445 eFt mérlegszerinti
eredménnyel.
Felelős:

Határidő:

19./

Dr. Kovács Luca
Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető Asszony
Takács Zoltán
Ügyvezető
2011. augusztus 31.

Előterjesztés az egységes városi úszásoktatás és versenyeztetés kialakítására
Előterjesztő: Rázsi Botond
alpolgármester

Rázsi Botond
A jelen úszásoktatása eredményes. De ha az infrastruktúrát, edzői lehetőségeket tekinti, akkor
már sokkal árnyaltabb a kép. Minden területen kiváló adottságokkal rendelkeznek, de ha az
úszás kérdése merül fel Egerben, akkor elmérgesedett helyzetről, átláthatatlan viszonyokról
lehet hallani. Ha az előterjesztést a Közgyűlés elfogadja, akkor új viszonyokat teremtenek
Egerben az úszásoktatás és versenyeztetés területén. Megszűnhet a széthúzás, ami jelen
pillanatban jellemző. Két egyesületről van szó az előterjesztésben, de egyik egyesületet sem
kívánják súlytani, vagy felemelni az új rendszerrel.
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Dr. Misz Mihály
Tudja, hogy ilyenkor kellő határozottságra van szükség, és nem kevesebb tapintatra egymás
iránt. Ez nem egy nap alatt megoldott kérdés lesz.
Csákvári Antal
Az elmúlt időszakban kellemetlenül érintette, hogy olyan rivalizálás volt a két vezető, illetve a
versenyzők között, amit nem tart szerencsésnek. Sikerült konszenzusra jutni, és au uszoda új
vezetése, illetve a két klub vezetése megtalálták a közös hangot.
Habis László
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1-7. pontjára
vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot
elfogadta. A határozatok a jegyzőkönyvben külön határozati számot kapnak.
512/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a feltétellel, hogy az Egri Úszó Klub
Sportegyesület bírósági nyilvántartásba vétel útján létrejön, a következő határozatot hozta:
Továbbra is kiemelten támogatja Eger város úszósportját.
Felelős:

Határidő:

A jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője
2011. szeptember 1.

513/A/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja az EVAT Zrt. Igazgatóságának, hogy írja elő
az Eger Termál Kft számára, az általa üzemeltetett uszodákban 2011. szeptember 1-től a
létesítmények házirendjében foglaltak szerint az Eger Termál Kft-vel érvényes írásos
szerződéssel rendelkező szerveztek és személyek végezhessenek úszásoktatást.
Felelős:

Határidő:

A jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője
2011. szeptember 1.
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513/B/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 197/2011. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat 1. pontját
a következőképpen módosítja:
…a 2011. évre az egyesületek részére biztosított kedvezményes uszodahasználat felosztása
körében az Eger Városi Úszóklub részére biztosított 6.500.000 Ft, és az Integra Agria Úszó
Egyesület részére biztosított 7.450.000 Ft időarányos része 2011. szeptember 1-től az „Egri
Úszó Klub Sportegyesület” részére kerül elszámolásra.
A határozat 2. pontját következőképpen módosítja: „A támogatás felhasználása – az Egri
Úszó Klub Egyesület, a ZF Hungária EVK, a Búvár és Vízi Sport Klub, az Egri Vízmű SC,
EKF Vízilabda Klub egyesületek esetében csak a vízfelület használatára történhet. A sportolói
arcképes belépők megvásárlása az Egyesületek tagjainak a feladata.”
Felelős:

Határidő:

A jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője
2011. szeptember 1.

514/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 58/2011. (II.24.) sz. közgyűlési határozatot a
következőképpen módosítja:
A 2011. évi sportcélú támogatások felosztása körében az Egri Városi Úszóklub és az Integra
Agria Úszó Egyesület részére a 2011. évre biztosított 1 – 1 millió Ft pénzügyi támogatás
második félévben folyósítandó része, 500 – 500 e Ft – összesen 1 millió Ft az „Egri Úszó
Klub Sportegyesület” részére kerül kifizetésre támogatásként.
Felelős:

Határidő:

A jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője
2011. szeptember 1.
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515/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Eger Pozsonyi u. 41. I/4.
szám alatti 80m2-es 2 + 2 félszobás lakást 2011. szeptember 1. napjától Kovács Ottó részére
egy évre, de legfeljebb az alkalmazás idejére kerüljön bérbeadásra költségelvű lakbér
megfizetése mellett a 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet 17. § felhatalmazása alapján.
Felelős:

Határidő:

A jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője
2011. szeptember 1.

516/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi feladatok ellátására önkormányzatunk a
2005. évi pénzmaradvány „egyéb maradványok” terhére 2.360.000 Ft támogatást biztosít a
Termál Kft. részére.
Felelős:

Határidő:

A jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője
2011. szeptember 1.

517/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az Egri Városi
Úszóklubbal valamint az Integra Agria Egyesülettel kötött 2011. évi támogatási szerződések
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges megállapodás, továbbá az új
egyesülettel, az Egri Úszó Klub Sportegyesülettel kötendő támogatási szerződések aláírására.
Felelős:

Határidő:

A jegyző megbízásából:
Dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Ballagó Zoltán
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője
2011. szeptember 1.
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20./

Előterjesztés a Kőlyuki pincesoron található két darab, út alatti pince
vásárlásáról szóló, 441/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat módosításáról
Előterjesztő: Sós István
alpolgármester

Tóth István
Helyszínen járva azt tapasztalta, hogy jelentős földfeltöltési munkálatok folytak a pincesoron.
Azt is tapasztalta, hogy két helyen az alsó szintű pincék feltöltése nem történt meg. Kérdése,
hogy a pincevásárlás ezeket a pincéket érinti-e?
Bognár Ignác
Nem tartja jó megoldásra, hogy az összeg 50 Ft-ra végződjön. Véleménye szerint egy
szakértői véleményt rosszul értelmezett az iroda, hibásan készítették elő az anyagot.
Sós István
Csak az a pince lesz feltöltve, amit megvásárolnak. A szerződéskötésben hiba történt, az áfát
nem számolták bel, tehát az áfával megnövelt összeget tartalmazza az előterjesztés a
szabályoknak megfelelően.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. Megállapítja, hogy 13 igen 2 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
518/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 441/2011. (VI.30.) számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt az ingatlan-nyilvántartásban egri 0713/41/V
helyrajzi szám alatt nyilvántartott pinceingatlan nettó 1.206.250.- Ft vételáron történő
megvásárlásáról Fejes István 3300 Eger, Cifrakapu utca 86. szám alatti lakos tulajdonostól,
valamint az ingatlan-nyilvántartásban egri 0706/15/A helyrajzi számon nyilvántartott
pinceingatlan nettó 677.500.- Ft vételáron történő megvásárlásáról Szűcs Lászlóné 3300 Eger,
Hell Miksa utca 11. 4/3. szám alatti lakos tulajdonostól. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert az adás-vételi szerződések aláírására.
Az ingatlan-adásvételek fedezete a II/224. Mezőgazdasági földterületek megszerzése
címszámon biztosított előirányzat.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet és Dr. Bánhidy Péter irodavezetők
Határidő: 2011. december 31.
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Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

21./

Előterjesztés az Eger, Vécsey-völgyben található, önkormányzati tulajdonú 32
db ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 2
nem szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15
igen 2 nem szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
519/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert egy olyan megállapodás
megkötésére a Vécsey-völgy Építő Kft.-vel, melyben a Kft. által elvégezett út és
közműfejlesztés iránti igényük kerül rögzítésre.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
2011. szeptember 30.

520/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező egri
10.895 hrsz-tól az egri 10.905 hrsz-ig tartó 10 db „kivett beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlan, valamint az egri 10.672 hrsz-tól az egri 10.693 hrsz-ig tartó 22 db „kivett beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó alábbi pályázati kiírást, és egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására a nyertes pályázóval.
Felhívás nyilvános, zártborítékos eljárás lefolytatására
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános, zárt borítékos eljárás útján értékesíteni
kívánja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező egri 10.895 hrsz-tól az egri 10.905
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hrsz-ig tartó 10 db „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanát valamint az egri 10.672
hrsz-tól az egri 10.693 hrsz-ig tartó 22 db „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanát,
melyek természetben Eger, Vécsey-völgyben találhatóak.
1./ A pályázat kiírójának neve, székhelye:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.
2./ Az ingatlan megjelölése:
Helyrajzi szám: I. tömb :egri 10.895 hrsz-tól az egri 10.905 hrsz-ig, 10 db ingatlan:
10.895, 10.896, 10.897, 10.898, 10.900, 10.901, 10.902, 10.903, 10.904, 10.905 hrsz-ek
II. tömb: egri 10.672 hrsz-tól az egri 10.693 hrsz-ig, 22 db ingatlan:
10.672, 10.673, 10.674, 10.675, 10.676, 10.677, 10.678, 10.679, 10.680, 10.681, 10.682,
10.683, 10.684, 10.685, 10.686, 10.687, 10.688, 10.689, 10.690, 10.691, 10.692, 10.693 hrszek
Térmérték: a 10 db telek esetén összesen: 2.776 m2
a 22 db telek esetén összesen: 5.819 m2
Mindösszesen: 8.595 m2
Tulajdonos: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Elhelyezkedés: 3300 Eger, Vécsey-völgy
3./ Meghirdetés módja: Nyilvános, zártborítékos
4./ Az induló értékesítési ár:
Az induló legalacsonyabb értékesítési ár bruttó 9.250 Ft/m2, mindösszesen 32 db telek
esetén bruttó 79.503.750 Ft.
A telkek értékesítési árán felül továbbá bruttó 50.000.000 Ft megfizetése szükséges a
Vécsey-völgy Építő Kft. részére, az eddig elvégzett közműfejlesztési munkákért.
5./ Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
2011. szeptember 05. nap 10-11 óra között
6./ Pályázati biztosíték:
Pályázati biztosíték összege: 50.000.000,- Ft
A pályázati biztosíték megfizetése előfeltétele a pályázaton való részvételnek. A pályázati
biztosíték befizetése egyúttal az ingatlanok, induló értékesítési áron történő megvásárlására
vonatkozó ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosíték befizetésének igazolása a pályázati
felhívásban foglalt összeg (azaz 50.000.000 Ft) befizetésének banki igazolásával történik a
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pályázat benyújtásakor. A befizetés a Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 1203300700102883-00100003 számú számlaszámra teljesíthető, 2011. szeptember 07. napján 16h –ig.
A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár:
- a kiírás visszavonásával,
- az eljárás eredménytelenségének megállapításával
- a nyertes pályázó kivételével az ajánlattevők részére az eredményhirdetéstől számított 10
napon belül
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- a megkötött, szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül
- a pályázó a borítékbontást követően a pályázattól visszalép,
- a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- a szerződésnek az eredményhirdetést követő 30 napon belüli megkötése neki felróható, vagy
az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
7./ Ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételtől számított 30 nap.
8./ Az eljárásban való részvétel további feltételei: cégszerűen aláírt nyilatkozat az alábbi
tartalommal:
− A tevékenység megkezdésének időpontja;
− Az ajánlattevő nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás hatálya
alatt.
− Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy egy évnél régebben lejárt vám-,
társadalombiztosítási járulék, vagy központi és helyi adóhatóság által nyilvántartott
adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló
fizetési kötelezettségé nincs.
Ajánlattevő csatolni köteles 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt
legalább egyszerű másolatban.
9./ Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki:
− végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás
folyamatban van;
− egy évnél régebben lejárt vám-, társadalombiztosítási járulék, vagy központi és helyi
adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének, továbbá elkülönített
állami pénzalappal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
kivéve, ha a hitelező az adósság későbbi időpontban történő megfizetéséhez írásban
hozzájárult;
− korábbi - három évnél nem régebben lezárult - az Önkormányzat által kiírt pályáztatási
eljárásban általa a valóságnak megfelelően ismert, de ettől eltérően közölt adatot (a
továbbiakban: hamis adat) szolgáltatott.
− Nyilatkozatát, illetve a szükséges egyéb dokumentumokat nem, vagy hiányosan
csatolta, illetve azok alapján nem állapíthatók meg egyértelműen a 10./ pontban
foglaltak.
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10./ Pályázat benyújtásának helye és ideje:
3300 Eger, Dobó tér 2., Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoport
Az ajánlattevők ajánlataikat nevük megjelölésével, zárt borítékban, hivatalos cégszerű
aláírással, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazott útján
nyújthatják be.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:
- A pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
- Az általa vállalt bruttó értékesítési ár összegére,
- Az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
- Az egyéb, kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra,
- Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban
megjelölt összegű biztosítékot a kiírásban megjelölt határidőben rendelkezésre
bocsátotta.
- Benyújtás ideje 2011. szeptember 08. napján 1100 óráig személyesen vagy
megbízott útján kell benyújtani.
11./ Borítékbontás helye és ideje:
Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal I. tárgyaló Bontás ideje 2011. szeptember 08.
napján 1400 órakor kerül sor.
12./ Eredményhirdetés helye és ideje:
Eger, Dobó tér 2. Polgármesteri Hivatal I. tárgyaló Eredményhirdetés ideje 2011. szeptember
08. napján 1500 órakor kerül sor.
13./ Értékelési szempontok:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a megajánlott bruttó értékesítési ár alapján értékeli és állapítja meg
az eljárás nyertesét.
14./ Szerződéskötés:
Az eredményhirdetéstől számított 15 naptári napon belül.
15./ Fizetési határidő:
Az ingatlanok vételárának megfizetése a szerződéskötéstől számított 15 naptári napon belül.
Továbbá a közműfejlesztés díjának (bruttó 50.000.000 Ft) megfizetése a Vécsey-völgy Építő
Kft. részére, szintén a szerződéskötéstől számított 15 naptári napon belül.
16./ Egyéb kikötések:
A nyertes pályázó vállalja a területen be nem fejezett út és a hozzá tartozó közművek
kiépítését, továbbá vállalja azok Önkormányzat részére történő térítésmentes átadását.
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16./ Egyéb feltételek:
Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén
jogosult az eljárásban soron következő helyezettjével szerződést kötni. A kiírásban szereplő,
pályázati feltételek, illetve szabályok változtatásának jogát a pályázat kiírója fenntartja
magának. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat benyújtása az ajánlattevő részéről a pályázati feltételek elfogadásának – ideértve
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 5/2008. (II.01.) önkormányzati rendeletében és annak
mellékleteiben foglaltakat is –, illetve ezen feltételek melletti ajánlattételnek minősül.
16./ Közzététel módja:
Heves Megyei Hírlap, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja.
Felelős:
Határidő:

22./

Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
2011. szeptember 30.

Előterjesztés a 0281/111 hrsz-ú ingatlan vásárlásáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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521/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, a 0281/111 hrsz-ú, 7010 m2 térmértékű, az
Eger, Bajusz-dűlőben elhelyezkedő ingatlan megvásárlását Cseh Józsefné és Tahiné Cseh
Kitti (1028 Budapest, Rend utca 25. szám alatti lakosok) eladóktól 200.- Ft./m2 áron, összesen
nettó 1.402.000.- Ft., azaz Egymillió-négyszázkettőezer forint összegben.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Fedezete a II/132. Mezőgazdasági földterületek megszerzése címszámon biztosított
előirányzat.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Határidő: 2011. december 31.

23./

Előterjesztés a Kötélverőház (Eger, Kertész. u. 3. szám) egy részének
bérbeadásáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

522/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az Önkormányzat
1/1 tulajdonát képező, Eger, Kertész u. 3. szám (egri 6089 hrsz.) alatt található ingatlanának
(„Kötélverőház”) 187 m2 alapterületű részét, az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 5/2008.(II.01.) önkormányzati rendelet 17. §. (3) bekezdés b)
pontja szerint licites eljárás, vagy pályázat kiírása nélkül, közvetlenül bérbe adja az Agria
Universitas Egyesület részére (3300 Eger, Váci Mihály u. 100.) 1.848.600 Ft összegű nettó
éves bérleti díj meghatározása mellett, 5 éves határozott időtartamra 2011. szeptember 01.
napjától, és egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására.
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Felelős:

Dr. Kovács Luca Jegyző Asszony megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2011. augusztus 31.

24./

Előterjesztés Demjén Község
részletfizetésének engedélyezése

Önkormányzata

közoktatási

tartozása

Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

523/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Demjén
Község Önkormányzata (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) a közoktatási mikrotársulási és az
intézményfinanszírozás
technikai
kérdéséről
szóló
megállapodásai
alapján
önkormányzatunkkal szemben a 2009. és 2010. év tekintetében fennálló összesen 1.927.000,Ft tartozását 2011. szeptember 1. napjától kamatmentesen 12 havi egyenlő részletben, minden
hónap 5. napjáig történő átutalás útján havi 161.000,-Ft összegű részletek megfizetése révén
rendezze, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető
Határidő: 2011. augusztus 31.
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25./

Előterjesztés a Gárdonyi Géza Színházzal kötött bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17
igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

524/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 197/1992. (X. 20.) számú közgyűlési határozatot
2011. augusztus 31. napjával hatályon kívül helyezi.
Felelős:

Dr. Kovács Luca
jegyző
Határidő: 2011. augusztus 31.

525/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gárdonyi Géza Színháznak az Eger, Tárkányi u. 10.
I/7. szám alatti lakásra 2011. szeptember 1. napjától bérlőkijelölési jogot biztosít 5 évi
időtartamra, a helyi rendeletben meghatározott lakbér megfizetése mellett, a Színházzal
alkalmazási jogviszonyban álló művész részére, legfeljebb a jogviszonya fennállásáig.
a polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna
Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda vezetője
Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős:

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.
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26./

Előterjesztés a közoktatási intézmények maximális csoport- osztálylétszámtól
való eltérésének engedélyezésére
Előterjesztő: Rázsi Botond
alpolgármester

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

526/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy oktatásszervezési okok fennállása
esetén a 2011/2012. nevelési, illetve tanítási évben az önkormányzat fenntartásában működő
közoktatási intézményekben az óvodai csoportokban az alapító okiratokban meghatározott
felvehető gyermeklétszám mértékéig, iskolai osztályokban, kollégiumi csoportokban,
alapfokú művészetoktatási intézményben pedig a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. számú mellékletében meghatározott mértékben el lehessen térni a maximális
osztály és csoportlétszámtól.
Felelős:

Dr. Kovács Luca megbízásából
Ballagó Zoltán - Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője

Határidő:

2011. szeptember 30.

27./

Előterjesztés a „Kondi park létesítése az Északi sporttelepen” című pályázat
benyújtásáról és a pályázati önerő biztosításáról
Előterjesztő: Csákvári Antal
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslat 1-2. pontjára vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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527/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Kondi park létesítése az Északi
sporttelepen” című pályázat, "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének,
kihasználtságuk növelésének támogatása" című (Kódszám: SPO-SZALÉT-2011)
konstrukcióra történő benyújtását.
Antal
Felelős: Csákvári
Bizottság elnöke

Humán

Erőforrás

Határidő: 2011. szeptember 30.

528/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2. 500 eFt önerőt biztosít „Kondi park létesítése az
Északi sporttelepen” című pályázat, "Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének,
kihasználtságuk növelésének támogatása" című (Kódszám: SPO-SZALÉT-2011) című
konstrukcióra történő benyújtásához és a projekt megvalósításához. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a pályázat, valamint a kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Felelős: Habis László Polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

28./

Előterjesztés az Egri Városi Stadion elnevezésének módosítására
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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529/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló, egri 6642/10 hrsz-on lévő Egri Városi Stadion felvegye a
„Szentmarjay Tibor Városi Stadion” nevet. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Határidő:

29./

Habis László Polgármester megbízásából
Ballagó Zoltán
Oktatási,Kulturális, Sport ésIfjúsági Iroda Vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
2011. október 31.

Előterjesztés az Vízilabda Klub működési támogatásáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

530/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Vízilabda Klub részére 15 millió Ft összegű
működési célú támogatást nyújt, a VII. fejezet 25. címszám önkormányzati feladatellátás
tartalékának terhére.
Felelős:

a jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2011. szeptember 15.

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.
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30./

Javaslat pályázat benyújtására a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz egy, a civil
szervezetekkel közösen megvalósítandó programhoz
Előterjesztő: Orosz Lászlóné
tanáncsok

Habis László
Tanácsnok asszonynak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

531/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 2012-ben civil részvételű testvérvárosi
találkozó szervezését, és a hozzá kapcsolódó Nemzetközi Visegrádi Alap standard pályázati
kiírásán való részvételt. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága az előterjesztésben foglaltakkal megegyezően javasolja 1.500.000 Ft összeghatárig
történő kötelezettség vállalást a pályázathoz szükséges önerő biztosítása céljából.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Ballagó Zoltán, az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda vezetője

Határidő:

2011. szeptember 15.

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.
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31./

Előterjesztés az „Eger Segít”Alapítvány megszüntetésére
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

532/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
A Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az „Eger Segít” Alapítvány alapítója az alábbi
alapítói határozatot hozza:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az „Eger Segít” Alapítvány alapítója
az alapítványt jogutód nélkül megszünteti.
2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy az „Eger Segít” Alapítvány maradvány pénzeszköze
az ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11994507-03400904-00000000 számú
bankszámlájáról az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. számlájára kerüljön
átutalásra.
3. A közgyűlés felhatalmazza Habis László polgármestert az „Eger Segít” Alapítvány
megszüntetésével összefüggésben szükséges dokumentumok aláírására és
intézkedések megtételére.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
Határidő: 2011. október 31.

Rázsi Botond
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.
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33./

Előterjesztés Eger, Hajdúhegy városrész 0939/69, 0939/70, 0939/71 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe vonásáról, és annak kapcsán Eger MJV Közgyűlésének
1/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri
közműfejlesztési hozzájárulás összegének mértékéről
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 1 tartózkodás
mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

533/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az egri 0939/69, 0939/70, 0939/71
hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához raktárcsarnok építése céljából az előterjesztés 6.
számú mellékletét képező megállapodás jóváhagyása mellett. A Közgyűlés az 1/2004.(I.30.)
számú önkormányzati rendelet alapján fizetendő egyszeri összeget a Rendelet 10.§. (4)
bekezdés b) pontja szerinti 25%-os kedvezmény megadásával 5.601.150 Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

34./

Rátkai Attila, Építésügyi Iroda Vezetője
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
2011. szeptember 30.

Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét megrendezésről szeptember 16-22.
között
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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534/2011. (VIII. 25.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Európai Mobilitási Hét szeptember 16-22.
között történő megrendezését a 2011. évi Kartában foglaltak szerint.
Felelős:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Rátkai Attila Építésügyi Iroda vezetője

Határidő:

2011. szeptember 22.

Tájékoztatók:
35./

Tájékoztató az Eger, Hevesi S. u. 0935/3 hrsz-ú ingatlan művelési ágból való
kivonása tárgyában
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 14 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

36./

Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
általános iskolák 2010. évi Országos kompetenciamérésen elért eredményeiről
Előterjesztő: Rázsi Botond
alpolgármester

Habis László
Alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 13 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.
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37./

Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, illetve a Polgármester
2011. II. negyedévében saját hatáskörben hozott vagyoni típusú döntéseinek
végrehajtásáról
Előterjesztő: Habis László
Polgármester
Csathó Csaba
tanácsnok

Rázsi Botond
Polgármester úrnak, Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi,
van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén
kéri, hogy szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 13 igen
szavazattal a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

38./

Tájékoztató a 2011. június havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Habis László
Polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 13 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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39./

Tájékoztató a 2011. július havi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Előterjesztő: Habis László
Polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 12 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

40./

Tájékoztató Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi I. félévi
működéséről
Előterjesztő: Habis László
Polgármester

Rázsi Botond
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről Megállapítja, hogy 13 igen szavazattal a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
Visszaadja az ülés vezetését Polgármester úrnak.
Napirend utáni hozzászólások:
Pál György
Az interneten megjelent egy írás, amely részleteket tartalmazott az előző közgyűlési napirendi
pontokból. Az előző közgyűlésen döntöttek a Bárány uszoda tervpályázat kiírásáról. A
Közgyűlés előtt tartottak egy rendkívüli bizottsági ülést, ahol végleges pontot tettek az
előterjesztése. Jelezte, hogy a szakmai bíráló bizottság díjazása nem szerencsés, ezt másként
kellene megoldani. Erre az a válasz született, hogy Polgármester úr, illetve Alpolgármester úr
erre a díjazásra nem tartanak igényt. A teljes problémát ez nem oldotta meg, hiszen egyéb
olyan személyek is vannak a bíráló bizottságba, akiknek munkakörébe belefér az, hogy
elvégezzék ezt a feladatot. Sokan megkeresték, hogy ezt nem tette szóvá. Az emberek azon
háborodtak fel, hogy a Főépítész úr által egy hétvégi munkának titulált munkára 2-300 eFt-os
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díjazás van kitűzve. Kérdezi, hogy ez mennyire gyakorlat az önkormányzatnál, hogy plusz
feladatokért pluszdíjazást kapnak a köztisztviselők is. A válasz a bizottsági ülésen azt volt,
hogy bizonyos kamarai szabályok teszik ezt lehetővé. A Magyar Építész Kamarának az
elnökségi szakmai állásfoglalása a tervpályázatokról szóló 2009/1 (X. 16.) határozat alapján
azért született, hogy az eljárások egységes joggyakorlatát biztosítsa a tervpályázatokban.
Abban az állásfoglalásban arról nincs szó, hogy a Bíráló Bizottság díjazása kötelező.
Habis László
Abban a tekintetben nem tud megfelelő választ adni, hogy a tervpályázat volumenét nem
ismeri pontosan. Összeült a Bíráló Bizottság, a Közgyűlésen elhangzott vita észrevételeinek
megfelelően finomításokat hajtottak végre a kiíráson. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
vezetője pozitívan ált minden olyan javaslathoz, amely egyfelől az épületegyüttes eredeti
jellegét megőrzését szolgálja.
Az előzetes helyszíni bejárásra 30 pályázó érkezett meg szerte az országból. Ez azt
valószínűsíti, hogy nagyszámú pályázat fog beérkezni. Abban állapodtak meg, hogy az esti
órákban, péntek délután, szombat, vasárnap fogják a pályaműveket elbírálni. A bírálatra 2 hét
áll rendelkezésre.
Az Közgyűlést zárt üléssel folytatják. Következő Közgyűlésre szeptember 29-én kerül sor.

k.m.f.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Kovács Luca
Eger Megyei Jogú Város
jegyzője

