JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2022.
március 11 -én megtartott n y í l t üléséről.

Az ülés helye:

Eger, Városháza Dobó István tér 2.

Jelen vannak:

Mirkóczki Ádám polgármester; Farkas Attila alpolgármester;
Minczér Gábor alpolgármester;
Bódi Zsolt, Császár Zoltán, Földvári Győző, Juhász Ádám, Keresztes
Zoltán, Komlósi Csaba, Kovács-Csatlós Tamás, Lombeczki Gábor,
Mirkóczki Zita, Oroján Sándor, Orosz Lászlóné, Dr. Pápai Ákos, Dr.
Pócs Alfréd, Sós Tamás képviselők

Tanácskozási joggal:

Dr. Bánhidy Péter jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Szalóczi Ilona

Díszterem

Mirkóczki Ádám
Megállapítja, hogy a 18 fős közgyűlés (1 képviselői mandátum betöltetlen) tagjai közül
jelen van 17 fő, így a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja.
Bejelenti, hogy Berecz Mátyás képviselő úr 2022. március 10-i hatállyal lemondott
egyéni képviselői mandátumáról.
Bejelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 46.§
(2) bekezdés b). pontja alapján a 4. számú napirendet zárt ülésen tárgyalják.
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. „
Van-e ilyen javaslat bármely napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt .
Mirkóczki Ádám
Az 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.”
Van-e ilyen javaslat bármelyik napirendi ponttal kapcsolatban? Nem volt.
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Komlósi Csaba (ügyrendi kérdésben)
Kéri, hogy az 1. számú napirendet vegyék le. Ezzel a testület akkor szokott élni, ha
tartósan működésképtelen, ez ebben az esetben nem áll fenn, hiszen a testület ülésezik,
döntést hoz. Az, hogy ezek a döntések néhány embernek nem tetszenek, az nem ok arra,
hogy a Közgyűlést feloszlassák.
Mirkóczki Ádám
Ő ezt nem igy látja. Szerinte a működésképtelenségnek nem fizikai oka van, hanem
tartalmi. Tegnap is az összehívott VPÜB is határozatképtelen volt, a tagság nagy része
jelezte, hogy ennek nem tud eleget tenni hétről hétre. Úgy látja, hogy a Közgyűlés nem
volt tisztában azzal a napi gyakorlattal, amit a saját döntése hoz. A Hivatal működését
ez nagymértékben akadályozza. Az lenne a leghelyesebb, ha Eger város lakossága öntene
tiszta vizet a pohárba.
Szavazás:
Megállapítja, hogy 13 igen 4 nem, tartózkodás nélkül az 1. számú napirend lekerült a
napirendről.
Oroján Sándor (ügyrendi kérdésben)
Javasolja, hogy a 4. számú zárt ülésű napirendet elsőként tárgyalják.
Mirkóczki Ádám
Szavazás: Megállapítja, hogy 11 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az4.
számú napirendet zárt ülésen először tárgyalják.
Kéri, szavazzanak a napirendekről:
Szavazás: 14 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal elfogadták a napirendeket.
Mirkóczki Ádám
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. február 24-én tartott ülésén a 2022. március 1
hatállyal létrejövő új Városi Urbanisztikai, Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság külső
szakértő tagjainak Hacsi Tamást és Punyi Imrét választotta.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 40. § (1) szerint: A
képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a
képviselő-testület előtt - a képviselőre irányadó szöveggel - esküt tesz, és erről okmányt
ír alá.
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Felkéri Hacsi Tamást és Punyi Imrét az eskü letételére:
Az eskü szövege felolvasva:
Én,…………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottsági szakértői tisztségemből eredő feladataimat Eger Megyei Jogú Város
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Hacsi Tamás és Punyi Imre letették az esküt, az esküokmányt pedig aláírták.

-

zárt ülést következik --
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1./Előterjesztés a Közgyűlés önfeloszlatásának kezdeményezésére
Mirkóczki Ádám polgármester
-

levéve a napirendről -

2./Előterjesztés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján 68.§ (1) bekezdése alapján a 2022. február 24-i Közgyűlés 5-ös számú
napirendjének újra tárgyalására
Mirkóczki Ádám polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi /
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. február 24-i Közgyűlésen elfogadott 4/2022.
(II.24) önkormányzati rendeletet minősített szavazattöbbséggel a Mötv. 68. § (1))
bekezdés alapján megerősíti, és elrendeli annak végrehajtását.
Felelős:
Határidő:

dr. Bánhidy Péter jegyző
2022. március 11.

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11 igen, 6 nem szavazattal megerősítette a 4/2022 (II.
24) önkormányzati rendeletet, így az végrehajthatóvá vált
95/2022 (III.11) Közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. február 24-i Közgyűlésen elfogadott 4/2022.
(II.24) önkormányzati rendeletet minősített szavazattöbbséggel a Mötv. 68. § (1))
bekezdés alapján megerősíti, és elrendeli annak végrehajtását.
Felelős:
Határidő:

dr. Bánhidy Péter jegyző
2022. március 11.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2022. (II.24) önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1 .§.
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.(VI.30.) önkormányzati
rendelet ( a továbbiakban: rendelet) 8 §. (5) bekezdése kiegészül egy harmadik
és negyedik mondattal:
A Közgyűlés nyílt ülésén készült jegyzőkönyvét a város hivatalos honlapján kereshető
formában is közzé kell tenni. A jegyzőkönyvet olyan formátumban kell feltölteni, hogy
annak tartalma Acrobat Reader olvasó programban kereshető legyen szavakra,
kifejezésekre és számokra is.
2.§
A rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Közgyűlés üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén a közgyűlés tagjai közül
választott alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség
egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásának esetén a Közgyűlést a
Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, az ő akadályoztatása esetén a Közgyűlés
a tagjai közül minősített szavazattöbbséggel az akadályoztatás időtartamára kijelölt
képviselő hívja össze.
3.§
A rendelet 13.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az ülést a polgármester vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén a közgyűlés ülését
a tagjai közül választott alpolgármester vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásának esetén a Közgyűlést
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, az ő akadályoztatása esetén a Közgyűlés a tagjai
közül minősített szavazattöbbséggel az akadályoztatás időtartamára kijelölt képviselő
vezeti. Az ülés megnyitásakor az ülés elnöke megállapítja a jelenlévő képviselők számát,
az ülés határozatképességét.
4.§

5

A rendelet I. Mellékletének II. ponja kiegészül a 2.14-es ponttal:
Dönt az éves költségvetésben az idegenforgalmi és kulturális nagyrendezvényekre
jóváhagyott előirányzat felosztásról.
5.§
(1)
Ez a Rendelet – a 2, § és 3. § kivételével - 2022. március 2- án lép hatályba, és a
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A Rendelet 2. § és 3.§-a 2022. február 24-én 12 órakor lép hatályba és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.

Mirkóczki Ádám
polgármester

Dr. Bánhidy Péter
jegyző
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3./Előterjesztés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény alapján 68.§ (1) bekezdése alapján a 2022. február 24-i Közgyűlés 29-es számú
napirendjének újra tárgyalására
Mirkóczki Ádám polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi /
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. február 24-i Közgyűlés 29. napirendi
pontjában elfogadott 74/2022. (II. 24.) és 75/2022. (II. 24.) közgyűlési határozatokat a
Mötv. 68. §. (1) bekezdés alapján minősített szavazattöbbséggel megerősíti, így azok
végrehajthatók.
Felelős: Bánhidy Péter jegyző
Határidő: 2022. május 17.
Szavazás:
Mirkóczki Ádám
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11 igen és 6 nem szavazattal megerősítette a
74/2022. (II. 24.) és 75/2022. (II. 24.) közgyűlési határozatokat
96/2022 (III.11) Közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2022. február 24-i Közgyűlés 29. napirendi
pontjában elfogadott 74/2022. (II. 24.) és 75/2022. (II. 24.) közgyűlési
határozatokat a Mötv. 68. §. (1) bekezdés alapján minősített szavazattöbbséggel
megerősíti, így azok végrehajthatók.
74/2022. (II. 24.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a szociális területért felelős
alpolgármestert, hogy készítse el és terjessze a Közgyűlés elé az önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások elmúlt öt éves (2017. január 1.-2021. december 31.)
bérbeadási gyakorlatáról szóló beszámolót és annak mellékleteként a bérlőkijelölésben
érintettek névjegyzékét.
Felelős: Farkas Attila alpolgármester
Határidő: 2022. június 30
7

75/2022. (II.24.) Közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy készítse el
az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak
és a külön szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.)
önkormányzati rendelet módosított rendelettervezetét a transzparencia biztosításával.
Felelős:

dr. Bánhidy Péter jegyző

Határidő:

2022. augusztus 15.

5./Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
Mirkóczki Ádám polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi /
Földvári Győző
A Városi Sportiskola TAO forrásból szeretné felújítani a Bem tábornok úti csarnokot
50.143000 FT-ért. A csarnok kihasználtsága 100%-os
A csarnok állapota elég rossz, az EKVI kezelésében volt korábban, most pedig a
Sportiskolához került, de a fenntartást továbbra is az EKVI végzi
A fenntartás, üzemeltetés, fűtés igen magas pénzösszegeket emészt fel. Ennek a
beruházásnak a kapcsán megújulnának a belső szerkezetek és a belső szellőztetés is
megoldódna. A felújítással egy 25-30%-os energiamegtakarítást tudnának elérni.
A másik a focipálya kérdése. Ez a beruházás közel 50 millió forintból és egyéb pályázati
forrásból valósulna meg. Egy 57X44 méteres műfüves pálya jönne létre. A két kis
pályának a burkolata megromlott, nagyon rossz állapotban van. A beruházás után ez
egy mobil pálya lenne, kicsi is, nagyot is lehet belőle csinálni, és 6+1-es utánpótlás
mérkőzéseket is lehet tartani. Ezt a pályát jelenleg 500 fő utánpótlás korúgyermek és
sportoló használja.
Orosz Lászlóné
A cégjegyzék szerint az Eger Északi Sporttelep utca 1 szám alá van bejegyezve a
társaság, amely nem önkormányzati tulajdon. Akkor minek kell hozzá közgyűlési
hozzájárulás? 2021. novemberében jegyezték be ezt a céget.
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Mirkóczki Ádám
Az ingatlan, a sportpálya 1/1 önkormányzati tulajdon, tehát a futballpálya egésze.
Ehhez tartozó beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulás szükséges.
Juhász Ádám
Kérdése: mi a várható teljes összköltsége a beruházásnak, van e már tárgyalás a
kivitelezőkkel? A megvalósulás után ki fogja ezt fenntartani. A beruházás a megvalósulás
után átkerül-e az önkormányzat tulajdonába, ha igen, kell-e érte fizetnie az
önkormányzatnak? Hogyan alakul az ÁFA elszámolás
Mirkóczki Ádám
Mivel önkormányzati tulajdonról van szó, a cégnek nem kell semmit átadnia. Az a cég,
amelyik jelenleg is használja a pályát, szeretne egy értéknövelő beruházást
végrehajtani. A beruházóról nincs tudomása, arról a társaság tud tájékoztatást adni.
Juhász Ádám
Az edzőktől és a szülőktől nem lehetett volna az anyaghoz egy véleményt csatolni,
hogy támogatják-e ezt a beruházást?
Mirkóczki Ádám
Szerinte ez költői kérdés, fekete-fehér igényről van szó, hiszen a sport infrastruktúra
végtelenül leamortizált. Ezt az infrastruktúrát a jelenlegi bérlő saját zsebből szeretné
felújítani.
Orosz Lászlóné
A beruházást követően az önkormányzat tulajdonába kerül a létesítmény? Az ÁFA
vonzata hogy alakul?
Mirkóczki Ádám
Az ingatlan jelenleg is az önkormányzat tulajdona. A beruházás a műfűről szól, tehát az
önkormányzati tulajdonon történik egy értéknövelő beruházás. Ezt nem kell sem átadni,
sem bérleti szerződést kötni rá.
Az ÁFA kérdés a beruházó társaság dolga, arra az önkormányzatnak nincsen
kompetenciája
Földvári Győző
Az önkormányzatnak csak a hozzájárulást kell megadni. Sem a pályáztatást, sem a
kivitelezést nem az önkormányzat végzi, hanem az Egri Labdarúgó Kft.
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Dr. Pápai Ákos
A cégbejegyzéseket nézve a tulajdonos Dr. Kertész József. Mit kell tudni erről az
emberről?
Mirkóczki Ádám
Kertész úrral kétszer találkozott az életében. Ő egyben a DVTK tulajdonosa is. A DVTK
pedig az Egri labdarugó Kft 90%-os tulajdonosa, amely egyben beruházó is. Ez a
megoldás a 2016 vagy az azt megelőző évekre nyúlik vissza.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak:
Határozati javaslatok:
1., Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Eger Labdarúgó Kft. az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, és az Egri Városi Sportiskola
vagyonkezelésében álló, az egri 1307/97 hrsz.-ú, természetben Eger, Malomárok utcában
található Északi Sporttelepen, -két 40*20 méteres műfüves pálya összenyitása és
felújítása- beruházást hajtson végre.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a beruházás megvalósításához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola

Határidő:

2022. március 20.

2., Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, és az Egri Városi Sportiskola vagyonkezelésében álló, az egri 3827/15
hrsz.-ú, természetben Eger, Bem Tábornok u. 3. cím alatti ingatlan sportlétesítményei
közül a tornaterem épületét, az Egri Városi Sportiskola saját beruházás keretében
felújítsa, valamint a beruházás megvalósulását követően, a sportcélú hasznosítás
biztosítékául, a Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez 5 éves
időtartamra.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás, és az egyéb
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola

Határidő:

2022. március 20.
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Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot
97/2022 (III.11) Közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Eger Labdarúgó Kft. az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, és az Egri Városi Sportiskola
vagyonkezelésében álló, az egri 1307/97 hrsz.-ú, természetben Eger, Malomárok utcában
található Északi Sporttelepen, -két 40*20 méteres műfüves pálya összenyitása és
felújítása- beruházást hajtson végre.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a beruházás megvalósításához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola

Határidő:

2022. március 20.

Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot

98/2022 (III.11) Közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező, és az Egri Városi Sportiskola vagyonkezelésében álló, az egri 3827/15
hrsz.-ú, természetben Eger, Bem Tábornok u. 3. cím alatti ingatlan sportlétesítményei
közül a tornaterem épületét, az Egri Városi Sportiskola saját beruházás keretében
felújítsa, valamint a beruházás megvalósulását követően, a sportcélú hasznosítás
biztosítékául, a Magyar Állam javára történő jelzálogjog bejegyzéséhez 5 éves
időtartamra.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás, és az egyéb
szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős:

Mirkóczki Ádám Polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző megbízásából
Kovács Géza igazgató, Egri Városi Sportiskola

Határidő:

2022. március 20.
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6./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötött vállalkozási keretszerződés 1.
számú mellékletének módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester
Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető
Mirkóczki Ádám
A vállalkozói keretszerződés számos feladatsort rögzít a Városgondozás Eger Kft részére,
viszont évről-évre az a gyakorlat, hogy nem mindig a papírra lefektetetett feladatok
valósulnak meg.
A Szalában lévő híd és meder építése, kotrása a tavaly novemberben megtörtént,
azonban a patakban lévő szemét láttán megállapítható, hogyha most lenne áradás, akkor
újra kiöntene a patak, mint 2020 tavaszán. Ezzel megint kezdeni kell valamit, erről szól
ez az előterjesztés. Ez egy áldatlan állapot és az ott lakó renitensekre róna ez feladatot,
hogy ezt meg lehessen akadályozni.
Van kitéve térfigyelő kamera, ennek ellenére folyik a lerakás, tehát a kamerák
önmagukban nagyon kevesek. Azt is feltételezik, hogy üzletszerű lerakás történik a
környéken.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja Városgondozás Eger Kft.vel kötött vállalkozási (in house) keretszerződés 2021. 04.01-től 2022. 03. 31.
időszakra vonatkozó 1. számú mellékletének módosítását a határozat mellékletét
képező tartalommal.
A 1. sz. melléklet módosításával összefüggésben a Közgyűlés elrendeli a következő
címszámok közötti átcsoportosítást: A II/1/1/1/3/K Parkfenntartás/Játszóterek
fenntartása ,fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok címszám
csökkentését 6.418.414 Ft-tal, a II/1/2/1/3/Ö 1552 Fa ültetési program címszám
csökkentését 656.930 Ft-tal, a II/2/1/1/3/K Köztisztaság /Illegális hulladék, zöldhulladék
elszállítás címszám csökkentését 439.879 Ft-tal, a II/3/1/1/3/K Közutak hidak
üzemeltetése/Utak járdák karbantartása címszám csökkentését 106.188/ Ft-tal, a
II/3/5/1/3/ Közutak, hidak üzemeltetése címszám csökkentését 11.229.730 Ft-tal, a
II/8/1/1/3/K Temetési szolgáltatások/Temetők fenntartási feladatai címszám
csökkentését 40.674 Ft-tal, valamint a II/7/2/1/3/K Vízrendezés, vízelvezetés/Sürgős
beavatkozások címszám csökkentését 8.070.627 Ft-tal. Ugyanekkor elrendeli a
II/7/1/1/3/K Vízrendezés, vízelvezetés/Csatorna III. rendű vízfolyások, nyílt árok
karbantartás címszám növelését 26.842.874 Ft-tal és a II/3/2/1/3/K Közutak, hidak
üzemeltetése/Közúti jelzőeszközök, úttartozékok címszám növelését 119.568 Ft-tal.
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Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző
Gál Sándor Városüzemeltetési Irodavezető
Rékasiné Varga Beáta Gazdasági Iroda Pénzügyi
csoportvezető

Határidő: 2022. március 31.
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen szavazattal jóváhagyta a határozatot
99/2022 (III.11) Közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja Városgondozás Eger Kft.vel kötött vállalkozási (in house) keretszerződés 2021. 04.01-től 2022. 03. 31.
időszakra vonatkozó 1. számú mellékletének módosítását a határozat mellékletét
képező tartalommal.
A 1. sz. melléklet módosításával összefüggésben a Közgyűlés elrendeli a következő
címszámok közötti átcsoportosítást: A II/1/1/1/3/K Parkfenntartás/Játszóterek
fenntartása ,fák kezelése, előre nem tervezhető parkfenntartási feladatok címszám
csökkentését 6.418.414 Ft-tal, a II/1/2/1/3/Ö 1552 Fa ültetési program címszám
csökkentését 656.930 Ft-tal, a II/2/1/1/3/K Köztisztaság /Illegális hulladék, zöldhulladék
elszállítás címszám csökkentését 439.879 Ft-tal, a II/3/1/1/3/K Közutak hidak
üzemeltetése/Utak járdák karbantartása címszám csökkentését 106.188/ Ft-tal, a
II/3/5/1/3/ Közutak, hidak üzemeltetése címszám csökkentését 11.229.730 Ft-tal, a
II/8/1/1/3/K Temetési szolgáltatások/Temetők fenntartási feladatai címszám
csökkentését 40.674 Ft-tal, valamint a II/7/2/1/3/K Vízrendezés, vízelvezetés/Sürgős
beavatkozások címszám csökkentését 8.070.627 Ft-tal. Ugyanekkor elrendeli a
II/7/1/1/3/K Vízrendezés, vízelvezetés/Csatorna III. rendű vízfolyások, nyílt árok
karbantartás címszám növelését 26.842.874 Ft-tal és a II/3/2/1/3/K Közutak, hidak
üzemeltetése/Közúti jelzőeszközök, úttartozékok címszám növelését 119.568 Ft-tal.
Felelős:

Mirkóczki Ádám polgármester
Dr. Bánhidy Péter jegyző
Gál Sándor Városüzemeltetési Irodavezető
Rékasiné Varga Beáta Gazdasági Iroda Pénzügyi
csoportvezető

Határidő: 2022. március 31.
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7./Előterjesztés a helyi autóbuszjárat közlekedés menetrendjének módosításáról
Mirkóczki Ádám
A lakossági észrevételek, javaslatok kerültek a Volán által feldolgozásra és beépítésre a
Volán menetrendjébe.
Komlósi Csaba
Többen megkeresték őt a 17-es busz visszaállítása kapcsán. Befutottak –e a Volánhoz is
ezek a kérdések és erre mi a reakció? Azt sérelmezték az érintettek, hogy megnehezíti
a Hatvani temetőhöz, Kisasszony temetőhöz, a Kisasszony piachoz való kijutást a járat
megszüntetése. Ha a járat nem is áll vissza, javasolják a 13-as számú járat gyakoribb
közlekedését.
Serfőző János
2 csomagban vizsgálják a lakossági bejelentést
Az első, amelynek költségvonzata nincsen, ezeket a változtatásokat tartalmazza, ez a
javaslat van a Közgyűlés előtt
A második csomag, amely érinti a 17-es járatot is, annak a vizsgálata folyamatban van,
buszos bejárásokat és utasszámlálásokat tartanak és az eredménynek megfelelően
hozzák a Közgyűlés elé a javaslatokat.
Orosz Lászlóné
A Hajdúhegyi járatokat nem látja, a 7-es és 7/A járatokat. Ez azt jelenti, hogy a
Hajdúhegyre egyáltalán nem fog helyi járatú busz közlekedni?
Mirkóczki Ádám
Az előttük lévő anyag nem teljes, ezért nem lehet látni.
Bódi Zsolt
Megnövekedett a menetidő a járaton, szeretné, ha ezt is megvizsgálnák, akár egy
lakossági fórum keretében a Pásztorvölgyi iskolában
Felnémetről a belváros felé menő busz forgalom nem csatlakozik pld a Maklári Bosh- ba
menő buszokhoz, nagyon korán kell elindulniuk ezért a munkába
Keresztes Zoltán
Ő is az 1. számú járat miatt szólal fel, tájékoztatást kér annak visszaállíthatóságáról.
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dr Pápai Ákos
Kéri, hogy a beérkező észrevételekről havonta kapjanak kimutatást, így nem
továbbítanának már olyan észrevételeket, amik már beérkeztek. Itt a Kórház
megközelíthetőségé visszatérő kérdés, illetve a Tesco buszfordulónál csökkent a
járatszám, mert ide távolsági buszok lettek beintegrálva.
Kéri, az utasforgalom számlálásáról is havonta egy tájékoztatást. Örül, hogy 3 hónap
után felülvizsgáljak a menetrendet, várható lesz –e hogy ez negyedévente mindig újra
lesz gondolva?
Mirkóczki Ádám
Úgy tudja, hogy a lakossági visszajelzések alapján ez a vizsgálat folyamatos. Egyetért
azzal, hogy az iroda küldje be az aktuális beérkezett információkat. Ugyanezt kéri
fordítva is a képviselőktől.
Mirkóczki Zita
Az Egri Magazin külön száma egy komplett menetrendet tartalmaz 64 oldalon keresztül.
Ebben benne vannak - e a változtatások?
Mirkóczki Ádám
A Magazin a legfőbb gerinchálózatot és a fix járatok összességét tartalmazza.
Serfőző János
Ha a Közgyűlés a mostani változtatást elfogadja, a változtatásokat április 3-tól tudják
bevezetni.
A felmérésekről és utasszámlálásról elmondja, hogy a másodlagos meghirdetéssel
szereplő járatok korábban be lettek állítva, amely főleg az iskolások közlekedését
szolgálják. Itt most a gyakorlatban bevált járatok jóváhagyása történik. A tájékoztatókat
előkészítik és havonta tájékoztatják a Közgyűlést.
Mirkóczki Ádám
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a VOLÁNBUSZ Zrt.
által Eger Megyei Jogú Város helyi autóbuszmenetrendjének módosítására
tett javaslatát 2022. április 1. napjától a határozat mellékletei szerint:
– 1. sz. melléklet: autóbuszvonali változások leírása teljesítményváltozás
kimutatása
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kéri az elfogadott
módosításoknak a Közszolgáltatási szerződés 1 sz. mellékletét képező menetrendbe
történő beépítését.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezető
Határidő: 2022. április 1.
Szavazás
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 16 igen szavazattal (egy nem szavazott) elfogadta
a határozati javaslatot
100/2022 (III.11) Közgyűlés határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a VOLÁNBUSZ Zrt.
által Eger Megyei Jogú Város helyi autóbuszmenetrendjének módosítására
tett javaslatát 2022. április 1. napjától a határozat mellékletei szerint:
– 1. sz. melléklet: autóbuszvonali változások leírása teljesítményváltozás
kimutatása
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kéri az elfogadott
módosításoknak a Közszolgáltatási szerződés 1 sz. mellékletét képező menetrendbe
történő beépítését.
Felelős:
Mirkóczki Ádám polgármester
VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezető
Határidő: 2022. április 1.
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Napirend utáni hozzászólások

Keresztes Zoltán
Szeretné megköszönni Koncz Zsuzsának az eddigi munkáját, amit eddig az EVAT
Felügyelő Bizottságában ellátott. Sajnálja, hogy egészségügyi okból már nem tudta
tovább vállalni ezt a munkát.
Mirkóczki Ádám
Oroján frakcióvezetőtől tegnap este érkezett egy javaslat, hogy a következő Közgyűlés
április 7-én legyen. Ő sem tervezett április 3 előtt újabb Közgyűlést függetlenül a
feladattervtől. Azt javasolja, hogy maradjanak az eredeti ütemtervnél és ha menet
közben sürgős előterjesztésekre lenne igény, akkor hívnák csak össze a Közgyűlést.
Oroján Sándor
Fontosnak tartja, hogy a választások előtt már ne találkozzanak, ezért javasolta az április
hetedikét. Úgy tudja az Alapokmányból, hogy a feladattervben rögzített üléseket a
polgármesternek össze kell hívnia, ezért javasolta, hogy változtassanak a feladatterven.
Ha nem változtatnak ezen, akkor is van lehetőség arra, hogy ezen nem vesznek részt és
határozatképtelen lesz.
Mirkóczki Ádám
Tehát ő egyetért a frakcióvezető javaslatával, ő sem akar Közgyűlést összehívni a
választások miatt. A feladatterv nem azt jelenti, hogy a polgármester köteles összehívni
a Közgyűlést, hanem összehívhatja. Ezeken a dátumokon kívül rendes közgyűlést nem
hívhat össze, csak rendkívülit. Ezért mondta, hogy ne változtassanak a feladatterven,
maradjon az április vége, ha pedig a szükség úgy hozza, akkor tartsanak rendkívüli
közgyűlést.

kmf

Mirkóczki Ádám
polgármester

Dr. Bánhidy Péter
jegyző
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