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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 17-i nyílt ülésén
elhangzottakról.
Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,
Demeter Ervin, Ficzere György, Gálfi Antal, Habis László, Homa János, Jánosi Zoltán,
Kalmár
Péter,
Láng
András,
Dr.
Nagy
Imre,
Nyerges
Andor,
Orosz Lászlóné, Pál György, Dr. Sipos Mihály, Sneider Tamás, Szántósi Rafael,
Szeleczki János, Dr. Törőcsik Miklós,
Tanácskozási joggal:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Könyvvizsgáló:

Dr. Gál János

Jegyzőkönyvvezető:

Zeleiné Ács Ildikó

Habis László
A Közgyűlést megelőzően köszöni Dr. Szigethy Anna főorvos asszonynak a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum létrehozásában és működtetésének kialakításában végzett áldozatkész
munkáját.
Köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyet 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 26 képviselő közül jelen van 20 képviselő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja. Kéri képviselőtársait, amennyiben a rendőrség
képviselőjéhez kérdésük, észrevételük van, azt a napirendek tárgyalása előtt tegyék fel.
Császár Zoltán
Év végén köszönetet mond Kapitány úrnak, mivel bármilyen kérdéssel, kéréssel fordult a
Rendőrséghez, készségesen rendelkezésre álltak. A Zöld Kommandó akciói során, melynek
állandó részt vevője, tapasztalta, hogy a rendőri állomány rátermett, és valóban el akarja
végezni munkáját. Köszöni Meleg Tibornak, a közterület-felügyelet vezetőjének, hogy a város
polgárainak biztonsága érdekében a rendőrséggel együtt dolgoztak.
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Sneider Tamás
Kérdése, hogy az Egri Rendőrkapitányság hány millió forintot költött a Jobbik rendezvényein
való tömeges részvételre a Rendőrség részéről? A közbiztonság Egerben és környékén egyre
szörnyűbb méreteket ölt. Megengedhetetlennek tartják, hogy milliókat költsenek békés
állampolgároknak megfigyelésére, ugyanakkor a bűnözést nem tudják kellő mértékben
visszaszorítani.
Dr. Petrovics András ezredes
Jól estek Császár tanácsnok úr dicsérő szavai. Jó hallani, hogy jó kezekben érzik magukat az
állampolgárok.
Sneider képviselő úr kérdésére most nem tud válaszolni, ezt ki kell számolni. Ez közérdekű
adat, ezt a következő közgyűlésen meg fogja mondani. A Rendőrség nem hajt végre politikai
utasításokat, ezután sem fog.
Napirend előtti hozzászólások:
Homa János
Kultúra Magyar Város 2010. címre pályázott Eger, melyben bemutatják a város kulturális
életét. Mindent megtettek azért, hogy elnyerjék ezt a kitüntető címet. A város eredményesen
pályázott a TIOP program AGÓRA kiírására. Ennek eredménye, hogy az Érsek kertben egy
2,2 milliárd forintos intézményt építhetnek. Az irodalmi élet fellendítéséért az önkormányzat
életre hívta az Agria Irodalmi Művészeti és Kritikai folyóiratot, melynek számai
negyedévente jelenik meg.
Deák Boldizsár
2000. nyarán alakult meg a Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület. A szervezet azért jött
létre, hogy a városban minél több programmal tegyék színessé az ünnepeket, illetve próbálják
becsalogatni az Egerbe látogató turistákat, és a lakosságot. Az idei és a tavalyi év is sikeres
volt a programokkal kapcsolatban.
Szeleczki János
Az év folyamán 1 millió forint rendkívüli támogatást adott a Közgyűlés a Mentő
Alapítványnak. Látogatást tett a Mentőállomáson, ahol örömmel mutatták be az pénzből
elkészült új korszerű beléptető rendszert, és az automata kaput. Ez azért volt fontos, mert
gombnyomásra gyorsan nyílik a kapu. A mentősök köszönik az adományt.
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Habis László
Képviselőtársaim a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Bejelenti, hogy sürgősségi indítványt nyújtott be Jánosi Zoltán tanácsnok úr:
Előterjesztés az Érsekkert
meghosszabbítására.

Tenisz

Klub

Egyesület

bérleti

szerződésének

Kéri, szavazzanak a sürgősségi indítványok napirendi pontként való tárgyalásáról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen 2 nem 4 tartózkodás mellett a sürgősségi
indítványok tárgyalását elfogadta.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12.§ (4) bekezdése alapján a 26-os,
27-es, 28-as, 29-es számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják.
Javasolja továbbá, hogy a 23-as, 24-es és a 25-ös számú napirendet is zárt ülésen tárgyalják,
mivel vagyoni ügyekről van szó és nyílt ülésen való tárgyalásuk üzleti érdeket sértene.
Kéri, hogy szavazzanak a 23-as, 24-es és a 25-ös számú napirendetek zárt ülésen való
tárgyalásáról.
711/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 23-as, 24-es és a 25-ös számú
napirendeket zárt ülésen tárgyalja, mivel vagyoni ügyről van szó és nyílt ülésen való
tárgyalásuk üzleti érdeket sértene.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 igen, 1 tartózkodás mellett a 23-as, 24-es és a 25-ös
napirendeket zárt ülésen való tárgyalását elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a napirendek egészére vonatkozóan. Megállapítja, hogy 23 igen
szavazattal Közgyűlés napirendeket elfogadta.
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
legfeljebb 5 perces lehet. Az önkormányzat a választ szóban vagy 15 napon belül írásban is
megadhatja. Felszólalási jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Korsósné Turai Gertrúdtól lehet
kérni, és így kéri hozzá eljuttatni.
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Rendelet-tervezetek:
1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010.
évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
Pontosítja a rendelet szövegét.
Dr. Nagy Imre
Az előterjesztés teljesen szokványos, a hatályos jogszabályoknak megfelelően a költségvetés
elkészítéséig meg kell hozni a rendelkezéseket. Ennek az időszaknak a legnagyobb feladata a
költségvetés elkészítése. Az elmúlt napokban Eger több postaládájába eljutott egy FIDESZ-es
szórólap, ami gyakorlatilag a nagy országos költségvetéssel foglalkozik. Ez a szórólap arról
szól, hogy több szocialista képviselő nem támogatott olyan módosító javaslatokat, amelyeket
Demeter Ervin képviselő úr nyújtott be és ezzel olyan bűnt követtek el, hogy ellene szavaztak
saját városuknak. Sok mindenben nem érteken egyet, de ez nem azt jelenti, hogy nem Eger
városáért dolgoznak.
Habis László
Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal a
Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
67/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról a
következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére és annak
bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati költségvetési szervek
gazdálkodására.
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2. §
(1) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési
szervek vezetőit, hogy 2010. január 1-jétől a 2010. évi költségvetési rendelet hatályba
lépéséig az önkormányzat saját bevételeit, a központi támogatásokat folyamatosan
beszedje. A 2009. évben kötött MFB refinanszírozású hitelkeret (CIB Bank) alapján a
lehívásokat a fejlesztések önrészének kifizetéséhez a kifizetés teljesítési határidejéhez
igazodva rendelheti el. Folyószámlahitel igénybevételére a likviditás biztosítása
érdekében kerülhet sor.
(2) A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek, felhasználása az adott célra
folyamatosan megtörténhet.
(3) A 2009. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt része, továbbá az előző
évek pénzmaradványai az adott feladatokhoz felhasználhatók.
(4) A folyamatban lévő közbeszerzéseknél a közbeszerzési eljárások elbírálása és
eredményhirdetése után vállalható kötelezettség.
3. §
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásait a 2.§-ban
foglaltakon túlmenően az alábbiak szerint fedezze:
Az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervek, a
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a működési kiadások az alábbiak szerint fizethetők ki:
a) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése a hatályos, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv., a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv., a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII tv., valamint a Munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében 2010. január 1. napjától a soros
átsorolásokkal módosított összegű személyi juttatások és ezek járulékai időarányos
összegéig terjedhet, kivéve a fenti jogszabályok alapján történő jubileumi jutalom
kifizetését, mely az esedékesség napján teljes összegben fizethető.
b) A dologi kiadások finanszírozásának szabályai:
- az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények
havonta a vásárolt élelmezés esetében az érvényes szerződésben szereplő
fajlagos étkezési díjakat, a közüzemi díjakat kifizethetik, egyéb dologi
kiadásoknál pedig a 2009. évi eredeti dologi előirányzat összegének 4%-át
használhatják fel.
- A Polgármesteri Hivatal a közüzemi díjakat a szolgáltatói számlákban
szereplő összegben fizetheti ki, az egyéb dologi kiadásokat az átmeneti
időszakban pedig a 2009. évi eredeti költségvetés 10%-áig finanszírozhatja.
A szociális ellátásoknál az állami támogatásokkal növelt összeg alapján
kerül meghatározásra az időarányos felhasználás. A városüzemeltetéssel
összefüggő kiadások esetében a szerződés szerinti ütemezésnek
megfelelően történhetnek a kifizetések.
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A kisebbségi önkormányzatok számára a központi költségvetésből kapott
állami támogatás utalható és a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal
együtt felhasználható.
- A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a szerződéses
kötelezettségeit teljesíti a gazdálkodás átmeneti időszaka alatt.
- Támogatásértékű kiadásként, átadott pénzeszközként a 2009. évi eredeti
előirányzat időarányos részének 40%-a utalható, kivéve a külön közgyűlési
döntéssel jóváhagyott támogatási összegeket.
b) Felújítási és beruházási kiadások esetében csak az áthúzódó kötelezettségvállalások
előirányzatai teljesíthetők, kivéve a balesetveszély elhárítás előirányzatát, melyet az
előző évi eredeti előirányzat időarányos szintjének 30%-áig lehet felhasználni a
sürgős beavatkozást igénylő esetekben. Tervezési feladatokra a gördülő tervben
szereplő összeg 50%-áig vállalható kötelezettség.
c) A hitel- és kamattörlesztéseket az érvényes szerződések alapján kell pénzügyileg
teljesíteni.
d) Tartalék előirányzatok esetében csak az áthúzódó kötelezettségvállalások
előirányzatai, valamint a Polgármesteri céltartalék előző évi időarányos összege
kerülhet felhasználásra. A vis maior tartalékból történő felhasználás indokolt esetben
a 2009. évi eredeti előirányzat szintjéig lehetséges.
4.§
(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvénynek, a jogszabályoknak és
az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2010. évi költségvetés
részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2010. évi
költségvetésbe.
5. §
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.
Ezen rendelet a 2010. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti.

Dr Estefán Géza sk.
címzetes főjegyző

Habis László sk.
polgármester
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2./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2001. (X.19.)
számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak.
Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
68/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
38/2001 (X.19) számú önkormányzati rendelet
módosítására
1.§:
A rendelet 16§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Kereset-kiegészítés
A kereset-kiegészítésre jogosultak körét, összegét, kifizetésének gyakoriságát az Országos
Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács és a kormányzati oldal szakmai egyeztetését követő
központi jogi szabályozás határozza meg.
2.§
(1) A rendelet 19.§-32.§-ai hatályon kívül helyezésre kerülnek.
(2) A rendelet az alábbi 19-20.§-kal egészül ki:
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19.§.
Cafeteria –juttatás
A köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint az alábbi juttatásokra jogosult:
a/ a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk, melynek
mértéke legfeljebb a tárgyév minimálbérének összege.
b./ kizárólag fogyasztásra kész melegétel utalvány, melynek mértéke legfeljebb havi 18.000,Ft.
c./ iskolakezdési támogatás címén juttatott bevételből a minimálbér 30 százalékát meg nem
haladó rész;
d./ a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi
utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel.
e, ingyenes vagy kedvezményes internet használatára
f, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 12. § (3)
bekezdésére a munkáltató által a pénztárral kötött szerződés alapján a tagdíj megfizetése,
melynek mértéke
fa) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát,
fb) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a
minimálbér 30 százalékát,
20.§
A cafeteria juttatás éves összege az illetményalap hétszerese, mely fedezetet biztosít az egyes
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
21.§.
Jelen rendeletmódosítás 2010. január 1-én lép hatályba.

Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző sk.

Habis László
polgármester sk.
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3./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az állattartás rendjéről
szóló 47/2009. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:

Juhász István (Eger, Sas u. 60.)
Ötvös Imre (Eger, Sas u. 60.)
Vincze Ottó (Eger, Szarvas G. u. 5.)
Dr. Voith László

Dr. Estefán Géza
Ez évben elfogadott állattartási rendelet módosítását az előző közgyűlésen tárgyalták. Akkor
vita volt a szavazással kapcsolatban. Az önkormányzati rendeletnek van egy olyan passzusa,
hogy a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül létre kell hozni az állattartóknak a
rendelet szerinti állományt. Ez a rendelkezés a galambtenyészetek esetében azt problémát veti
fel, hogy a rendelet hatályba lépését megelőző időszakra hoz hátrányosabb rendelkezést.
Ennek kapcsán javasolja, hogy fogadják el a rendeletet.
Császár Zoltán
Kérésére történik a rendelet módosítása, melyet szükségesnek tartott. Jegyző úrnak igaza van,
jóhiszemű szerzett jogokat sért az előző döntés.
A galambtartás ebben a formában sport. Molnár Tamás országos bajnok. 2004-ben nemzeti
kinccsé nyilvánította az általa tenyésztett galambfajtát. Kéri, hogy fogadják el a rendelet
módosítását.
Jánosi Zoltán
Az idén már harmadjára tárgyalják a rendeletet. Korábban is felmerültek problémák. A civil
szervezetet is meg kellene hallgatni ezzel kapcsolatban.
Dr. Voith László
A közgyűlésen azon számtalan család nevében szólal meg, akiket a galambtartások zavarnak.
Az általuk okozott környezeti szennyezés, a bűz a fertőzésveszély és nyugalmuk elvesztése
okozott. 17 éve él a Kisfaludy utcában. 2,5 éve pokollá változtatta a szomszédba betelepített
postagalamb tenyészet. Ez év márciusában juttatták el beadványukat galambok okozta
károkról. Sajnos az akkor kért galambtartás megtiltását nem rendelték el. Ismert tény, hogy a
postagalambokat naponta 2-3 alkalommal röptetik. Ez zajjal és mocsokkal jár. Ez zavarja a
környéken élők nyugalmát. A galambok ürüléke nem kímél semmit az ingatlanokban.
Ezeknek a galambtenyészeteknek nem Eger belvárosában, és a védett kertvárosban a helyük,
hanem a város peremén, vagy falun. Senki sem akar bírósági perekbe torkolló rossz
szomszédi konfliktusokba kerülni. Egy-egy állomány több millió forintot érhet. Ezt tudomásul
veszik, azonban ez nem jogosít fel egyetlen galambtartót sem arra, hogy a környezetében élő
számtalan család életét megkeserítsék. A galambok által okozott károkat pénzben nem lehet
kifejezni. Ki fogja ezeket a károkat megtéríteni?
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Császár Zoltán
Azért hozta vissza a rendelet módosítását, mert nem volt meg a minősített többség.
Bodnár Pál
Nem támogatja a rendeletmódosítást. A többség pártján van.
Dr. Estefán Géza
A szabályozás a rendelet hatályba lépését követően létesítendő tenyészetekre vonatkozik.
Mindenkinek vannak jóhiszeműen szerzett jogi, és ezt védi a jogszabály.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 15 igen 3 nem
5 tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
69/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete az állattartás rendjéről szóló 47/2009.
(IX.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.§
A 47/2009 (IX.25.) számú önkormányzati rendelet / továbbiakban: R./ 6. §. (2) bekezdése az
alábbi f.) ponttal egészül ki:
f.) A (2) bekezdés a.) és b.) pontjában a sport,- röp- és díszgalamb tartására vonatkozó tilalom
csak a rendelet hatályba lépését követően létesítendő tenyészetekre vonatkozik.
2.§
A R. 10. §. (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„ A tilalom csak a rendelet hatályba lépését követően létesítendő tenyészetekre vonatkozik.”
3.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Habis László sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
címzetes főjegyző
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4./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának
létrehozásáról és működésének rendjéről szóló 43/2007. (IX.28.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 20 igen szavazattal
a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
70/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanácsának
létrehozásáról és működésének rendjéről szóló
43/2007. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a „helyi önkormányzatokról” szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint „az épített környezet
alakításáról és védelméről” szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 6.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, „a településrendezési
és az építészeti-műszaki tervtanácsokról” szóló 252/2006. (XII.7.) kormányrendelet
(továbbiakban Korm. r.) figyelembevételével „a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács
létrehozásáról és működésének rendjéről” szóló 43/2007. (IX.28.) számú rendelet
(továbbiakban R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A R. 2.§ (2) bekezdése törlésre kerül.
2.§
A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Tervtanács szakmai titkára (a továbbiakban: Titkár) a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
feladatait ellátó szervezeti egységének szakirányú végzettséggel rendelkező köztisztviselője,
akit a Korm. rendelet 3.§ (4) a) pontja alapján az Elnök nevez ki négy éves időtartamra, amely
meghosszabbítható. A Titkár, amennyiben megfelel a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdésében
foglalt előírásoknak, tagja a Tervtanácsnak.
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3.§
A R. 2.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Tervtanács tagjai (a továbbiakban: Tagok) településtervezésben, illetve építészeti-műszaki
tervezésben magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, szakirányú
végzettségű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő körből kinevezett személyek. A Tagokat - a
szakmai kamarák által kijelöltek és a Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésben foglaltak által
javasoltak közül a Korm. rendelet 3.§ (4) a) pontja alapján az Elnök nevezi ki négy éves
időtartamra, amely meghosszabbítható. Az Elnök, a Titkár és a Tagok nevét tartalmazó lista
az ügyrend mellékletét képezi.
4.§
A R. 2.§ (7) bekezdéséből törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„ A Bíráló feladata a tervre vonatkozó bírálat (opponencia) elkészítése, ezen belül a terv
átfogó véleményezése, az egyes speciális szakértelmet érintő munkarészek értékelése és
kiemelten a tervvel kapcsolatos, állásfoglalást igénylő kérdések megfogalmazása és
előterjesztése.”
5.§
A R. 2.§ (8) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:
Az összeférhetetlenség elbírálásának részletes szabályairól az ügyrend rendelkezik.
6.§
A R. 3.§ (6) bekezdés b) pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„ha azok 0,2 ha-nál nagyobb területet érintenek”
7.§
A R. 4.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Tervtanácsot az Elnök hívja össze az ügyrendben meghatározott gyakorisággal és
helyszínen.
8.§
A R. 4.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Tervtanácsi ülésen a Tagok közül minden esetben részt vesz a területi építész kamara
képviselőjeként a Heves Megyei Építész Kamara vezetőségének 1 tagja.
9.§
A R. 4.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A működési rend részletes szabályai a Tervtanács ügyrendjében kerülnek meghatározásra. Az
ügyrendet a Tervtanács egyszerű többséggel fogadja el.
10.§
A R. 4.§ (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) bekezdései törlésre kerülnek.
11.§
A R. 5.§ (3), (5), (6), (8) bekezdései törlésre kerülnek.
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12.§
A R. 5.§ (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az Elnök évente tájékoztatja a Tagokat arról, hogy a Tervtanácsi állásfoglalásokat illetve
konzultációs javaslatokat hogyan vették figyelembe a jóváhagyási / engedélyezési eljárások
folyamán.
13.§
A R. 7.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A tiszteletdíjak mértéke a Tervtanács ügyrendjében kerül meghatározásra.
Záró rendelkezések
14.§
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével a R. függeléke megszűnik.
(2)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Habis László s.k.
polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
jegyző

5./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a Helyi
Környezetvédelmi Alapról szóló 43/2003. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal
a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
71/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete
a Helyi Környezetvédelmi Alapról szóló
43/2003. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.§
A rendelet 2.§ (6-7) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül, a (8) bekezdés számozása
(6) bekezdésre módosul.
2.§
A rendelet 4.§. (2) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul:
Az Alap előző évi bevételét minden évben az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság által meghatározott arányban a civil szervezetek részére évente egy alkalommal
kiírt pályáztatásra kell fordítani.
3.§
A rendelet 4.§. (3) bekezdés utolsó mondata törlésre kerül.
4.§
A rendelet 4.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Az Alap bevételeinek fennmaradó része a rendelet 3.§. 1-12 pontjaiban felsorolt célokra
fordítható.
5.§
A rendelet 4.§ az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
A 3) és 4) bekezdésben meghatározott célokra elkülönített összeg felhasználásáról a
Polgármester önállóan dönt, melyről évenként az Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság tájékoztatást kap.
6.§
A rendelet 5.§ első mondata törlésre kerül.
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7. §
A rendelet 6.§. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
7) Az előző évi talajterhelési díj felhasználásáról a Közgyűlés által elfogadott
beruházások támogatására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda javaslata alapján az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság dönt.
8. §
A rendelet 7. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság a pályázati cél megvalósítását
ellenőrizni köteles. Az ellenőrzést az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
megbízásából Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi Irodája
végzi.
9. §
Jelen rendelet-módosítás kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Habis László sk.
polgármester

6./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az egri Érseki Palota
felsőkert, középkert és díszkert helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté
nyilvánítására
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal
a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 72/2009. (XII.18.) számú önkormányzati
rendelete az egri Érseki Palota felső-kert, középső-kert és díszkert helyi jelentőségű
védett természetvédelmi területté nyilvánításáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése azzal a szándékkal, hogy az egri Érseki Palota
kertjeinek jellegét, helyileg védett fáinak természeti értékeit megőrizze, ezért az 1990. évi
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés
b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezés
1.§
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté
nyilvánítja az Egri Főegyházmegye tulajdonát képező 4569 helyrajzi számú 1716 m2
területet, az Egri Főegyházmegye tulajdonát képező 4570 helyrajzi számú 4329 m2 területet
valamint a 4573 helyrajzi számú 4835 m2 területet
2.§
A védett terület Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén belül
helyezkedik el, mely az Egri Főegyházmegye tulajdonát képezi.
3.§
A védettség indoka és célja a helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület tekintetében,
hogy őrizze meg az egri Érseki Palota kertjeinek és védett fáinak, facsoportjainak
dendrológiai és esztétikai értékét és biztosítsa a terület további természetvédelmi és
kultúrtörténeti értékeinek fennmaradását.
4.§
A védett természetvédelmi területek megóvását, őrzését, fenntartását /természetvédelmi
kezelését/ az Egri Főegyházmegye /3300 Eger, Széchenyi u. 1. / látja el és gondoskodik a
kezelés anyagi feltételeiről. A természetvédelmi kezelési terv a rendelet 1. számú mellékletét
képezi.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Habis László sk.
polgármester
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1. számú melléklet
Melléklet a az egri Érseki Palota kertjeinek helyi jelentőségű védett természetvédelmi
területté nyilvánításáról szóló rendelet-tervezethez
Az egri Érseki Palota kertjeinek természetvédelmi kezelési terve
1.

A helyi védett természeti értékek alapadatai
Neve: egri Érseki Palota díszkert
Pontos helye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Helyrajzi száma: 4573
Kiterjedése: 4835 m2
Neve: egri Érseki Palota középső-kert
Pontos helye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Helyrajzi száma: 4569
Kiterjedése: 1716 m2
Neve:egri Érseki Palota felső- kert
Pontos helye: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Helyrajzi száma: 4570
Kiterjedése: 4329 m2

2. Természetvédelmi célkitűzés
•
•
•

A védett területeken található helyileg védett fák és növények állományainak
megőrzése, védelme.
Őrizze meg és lehetőség szerint gyarapítsa a területen található ritka
növényfajokat.
Őrizze meg és biztosítsa a műemléki épületek kertépítészeti értékeit.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások
•
•
•

A védett természeti értékek, őrzése, fenntartása és kezelése a terület
tulajdonosának, illetve kezelőjének e feladata.
A védett fákat óvni kell minden olyan hatástól, mely fennmaradásukat
veszélyezteti.
A védett területet táblával kell megjelölni.

Az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az alábbiakhoz:
•
•
•
•

A fák egészségügyi csonkolásához, kivágásához
A védett növények életfolyamatait zavaró, vagy gátló tevékenység végzéséhez
Faápolási munkákhoz, (pl. épület közelsége miatti koronaalakító metszések)
A terület állapotának megváltoztatásához.
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7./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására Eger, Belváros, Belváros keleti része és a
Maklári hóstya Szabályozási Tervének Dobó tér és környékére vonatkozóan,
valamint javaslat Eger Településszerkezeti Tervének módosítására
Előterjesztő:

Ficzere György
tanácsnok

Meghívott:

Visnyei Györgyi településtervező
Egri Építész Iroda Kft. (3300 Eger, Dobó u. 18.)

Habis László
Tanácsnok úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan.
Megállapítja, hogy 20 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a rendeletre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 20 igen szavazattal a
Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

712/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 279/2004.(VI.24.) számú határozattal jóváhagyott
Településszerkezeti Terve a következők szerint módosul:
1. A Szúnyog köz – Mecset utca közötti telektömb határának módosítása
A módosítás a Szúnyog köz és a Mecset utca közötti 5046 és 5048 helyrajzi számú
közterületet, valamint a tömböt lezáró 5049 helyrajzi számú építési telket érinti. A korábbi
szerkezeti tervhez képest nő a közterület és csökken a beépítésre szánt terület, a módosított
szerkezeti terven ábrázoltak szerint.
2. A Kossuth L. u. – Almagyar u. – Almagyar köz – Gólya utca – 6483 hrsz-ú közterület által
határolt telektömb területfelhasználásának módosítása
A teljes telektömb besorolása településközpont vegyes területfelhasználási egységre módosul.
A határozat melléklete az „Eger MJV Belterületi településszerkezeti tervének módosítása” c.
tervlap.
Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének a módosított területekre vonatkozó
része hatályát veszti.
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A területre vonatkozó részletes építési előírásokat a helyi városrendezési és építési szabályzat
tartalmazza.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Határidő: 2009. december 23.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
73/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete
Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
27/2008. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosítására
a Dobó tér és környéke akcióterületre vonatkozóan
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI. 27.) sz. rendelet (továbbiakban HÉSZ) módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§

A HÉSZ 1.§ (1) bekezdése kiegészül:
m) Dobó tér és környéke
A szabályozási terv területe kiegészül:
„ …Malom utca – Eger patak – Árva köz – Katona István tér – Sándor Imre utca Zalár József utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Jókai utca – Kossuth Lajos utca …”

2.§

A HÉSZ 3.§ (3) bekezdése kiegészül egy új i) ponttal, az utána következő pont betűjele
j) pontra módosul:
(3) A városkép előnyösebb kialakítása, illetőleg megóvása érdekében a HÉSZ keretei
között Eger MJV Önkormányzata Helyi Építészeti Műszaki Tervtanácsa – a
továbbiakban a Városi Tervtanács az elvi engedélyek, illetve egyéb engedélyezési
tervek (építési engedélyezési és bejelentés kötelezési terv) véleményezése során
állást foglalhat különösen:
i) az új hidak kialakításáról, vagy meglévő hidak felújításáról, átalakításáról.

3.§

A HÉSZ Elvi építési engedélyezésről és Eger MJV Önkormányzata Helyi Építészeti–
Műszaki Tervtanácsi kötelezettségről szóló 9.§-a kiegészül egy új (6) bekezdéssel:
(6) Az Eger patak hídjainak építési engedélyezési tervét véleményezésre be kell nyújtani
a Városi Tervtanácsnak

4.§

A HÉSZ 17.§ (1) bekezdése a következő településközpont vegyes építési övezetekkel
egészül ki:
ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ

ÉPÍTÉSI
ÖVEZET,
ÖVEZET JELE

BEÉPÍTÉSI

(SZT szerint)

MÓD

Vt/Z-80-7,53000
Vt/Z-80-7,51000
Vt/Z-80-5,0250
Vt/Z-100(K)5,0-250

ELŐÍRÁSOK

LEGNAGYOBB
BEÉPÍTETTSÉG

LEGNAGYOBB KIALAKÍTHATÓ
ÉPÍTMÉNYLEGKISEBB
TELEKTERÜLET

LEGKISEBB
ZÖLDFELÜLET

(%)

MAGASSÁG

(m)

(m2)

(%)

Z

80

7,5

3000

10

Z

80

7,5

1000

10

Z

80

5,0

250

10

Z

100(K) **

5,0

250

0**
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Vt/Z-10014,5-1500
Vt/SZ-8012,5-Ú
Vt-p/Z-10010,5-1000
Vt-p/Z30(100)-4,02000
**OTÉK eltérés
5.§

6.§

7.§

Z

100

14,5

1500

0**

SZ

80

12,5

úszó telek

10

Z

100**

10,5

1000

0**

Z

30
(térszint alatt
100)**

4,0

2000

10

A HÉSZ 17.§ (2) bekezdése kiegészül
A településközpont vegyes építési övezetben elhelyezhető:
i) térszint alatti gépjárműtároló, mélygarázs a szabályozási terven meghatározott
terepszint alatti építési helyen
j) térszint alatti gépjárműtároló, mélygarázs felszíni létesítményei, amelyek a
szabályozási terven kijelölt, felszín feletti építési hely határán kívül is
elhelyezhetők
A HÉSZ 17.§ kiegészül két új (6), (7) bekezdéssel, a további bekezdések sorolása ennek megfelelően változik.
(6) Vt/Z-100-14,5-1500 jelű építési övezetben
épületbővítés a telekterület 100 %-án csak akkor lehetséges, ha a beépítéssel
egyidejűleg az épület földszintjén, a mindkét végén nyitott gyalogos átjáró (passage)
is megvalósul.
(7) Vt-p/Z-30(100)-4,0-2000 jelű építési övezet a Buttler-ház melletti térszint alatti
mélygarázs területe. A térszint felett a telek területének legfeljebb 30 %-a, térszint
alatt 100 %-a építhető be. A telek nem beépíthető része közhasználatú zöldterületként hasznosítandó, ahol a HÉSZ 6. számú melléklete szerinti kertberendezési
tárgyak helyezhetők el úgy, hogy a gyalogos átközlekedés és a szomszédos telkek
szolgalmi joggal bejegyzett gépjármű-megközelítése biztosított legyen.
A HÉSZ 18.§ (1) bekezdése a következő központi vegyes építési övezetekkel egészül
ki:
ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ

ÉPÍTÉSI
ÖVEZET,
ÖVEZET JELE

BEÉPÍTÉSI

(SZT szerint)

MÓD

Vk/Z-75-K4000
Vk/Z-75-K750
Vk/Z-90-12,5500
Vk/Z-75-7,5250
**OTÉK eltérés

ELŐÍRÁSOK

LEGNAGYOBB
BEÉPÍTETTSÉG

LEGNAGYOBB KIALAKÍTHATÓ
ÉPÍTMÉNYLEGKISEBB

LEGKISEBB
ZÖLDFELÜLET

(%)

MAGASSÁG

TELEKTERÜLET

(m)

(m )

Z

75

K

4000

12,5

Z

75

K

750

12,5

Z

90**

12,5

500

5

Z

75

7,5

250

12,5

2

(%)
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8.§

A HÉSZ 23.§ (1) bekezdése a következő övezettel egészül ki:
ÖVEZET JELE

(SZT szerint)
KÖu-6

RENDELTETÉS
dísztér, rendezvénytér

9.§

A HÉSZ 23.§ kiegészül egy új (6) bekezdéssel, a további bekezdések sorolása ennek
megfelelően változik.
(6) Közlekedési területen belül dísztéren, az alábbi létesítmények helyezhetők el:
a) térburkolat
b) köztéri műalkotások
c) utcabútorok
d) növényzet
e) térszint alatti parkoló, mélygarázs a szabályozási terven jelölt építési helyen
f) térszint alatti parkoló, mélygarázs felszíni létesítményei és a felszín alatt hozzá
vezető utak, amelyek a szabályozási terven kijelölt építési hely határán kívül is
elhelyezhetők
g) a téren zajló rendezvények kiszolgálásához szükséges térszint alatti
létesítmények
h) közművezetékek, -műtárgyak és a rendezvényekhez szükséges
közműcsatlakozá-sok a térszín alatt

10.§

Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2009. december hó 23. napján lép hatályba.
(2) A rendelet melléklete:
Sz-1 A Dobó tér és környéke akcióterület szabályozási terve M=1:1000 tervlap
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti
a) a Belváros szabályozási tervének az Eger patak – Árva köz – Katona István tér
– Sándor Imre u.. Zalár u. – Bajcsy Zs. u. – Jókai – Kossuth L. u. által határolt
területre vonatkozó része
b) a Belváros keleti része szabályozási tervének a Markhot Ferenc u. –
Harangöntő u. – Dobó u. – Szúnyog köz – Mecset u. által határolt tömbre
vonatkozó része
c) a Maklári hóstya szabályozási tervének a Kossuth L. u. – Almagyar u. – Gólya
u. – 6483 helyrajzi számú közterület által határolt területre vonatkozó része.

11.§

Függelékek

(1)

A HÉSZ 2. számú függeléke kiegészül a Dobó tér és környéke tervezési területen
védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt helyi művi (épített környezeti) értékek
jegyzékével
Országos egyedi védelem alatt áll

Városképi jelentőségű, helyi védelmet igénylő épületek, épületrészek
cím
megnevezés
hrsz
1. Dobó István tér 4.
Rk. Volt minorita
4972/1
templom
2. Dobó István tér 6.
diákotthon,
4972/2, 4973/1,
plébánia, volt
4973/2

törzsszám
1940
1942
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3.
4.
5.
6.
7.

Gerl Mátyás u. 4.
Jókai u. 10.
Kossuth u. 7.
Kossuth u. 9.
Kossuth u. 9.

8.

Kossuth u. 11.

9.

Zalár u. 11.

minorita rendház
lakóház
lakóház
lakóház
megyeháza
Múzeum, volt
megyei börtön
Irodaház Püspöky kananok
háza
Tábornok-ház

4903
4965
4961/1
4967
4967

1970
1978
1992
1995
1996

4977

1998

4876

2065

hrsz
4971

törzsszám

Helyi védelem alatt áll
cím
Dobó István tér 2.

1.

megnevezés
városháza
Helyi védelemre javasolt

Belváros-Dobó tér és környéke területén
Városképi jelentőségű, helyi védelmet igénylő épületek, épületrészek
1.
Gerl M. u. 2. – Dobó
lakóház
4904/2 hrsz.
tér
2.
Gerl M. u. 2. – Dobó
lakóház
4902 hrsz.
tér
3.
Kossuth L.u. 13.
irodaház
4978hrsz
A város belterületén helyi védelemre kijelölt objektumok-Egyedi tájértékek javaslata
1.
2.
(2)

Dobó tér
Dobó tér

Dobó István szobor
Végvári vitézek szobra

4906 hrsz
4906 hrsz

A HÉSZ 4. számú függeléke kiegészül
2.2.2. Védelem alatt álló fák, facsoportok
o 5 vadgesztenye (megyeháza udvara) hrsz: 4967
3.2.1. Helyi védelemre javasolt fák, fasorok, facsoportok
o hársfák (Dobó tér) hrsz: 4906

Habis László sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző
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8./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására az Eger K2-es út és környéke- Dél- Nyugat
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán, valamint javaslat Eger
Településszerkezeti Tervének módosítására
Előterjesztő:

Ficzere György
tanácsnok

Meghívott

S. Vasi Ildikó településtervező
(1138 Budapest, Esztergomi u. 18.)

Habis László
Tanácsnok úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan.
Megállapítja, hogy 13 igen 3 nem 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a rendeletre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 4 nem 2
tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

713/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Eger MJV Szerkezeti
tervének módosítását.
Eger Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 279/2004. (VI. 24.) sz. határozattal jóváhagyott
Településszerkezeti Terve a K2 jelű út környéke délnyugati részének, valamint a Galagonyás
dűlő keleti részének területe a következőképpen módosul:
1. A 251 sz. másodrendű főút /távlatban M25 jelű gyorsforgalmi út/ tervezett nyomvonala a
vasúttól mintegy 20m-es védőtávolság elhagyásával, azzal párhuzamosan halad, majd a
K2-es utat elérve a Faiskola úti csomópont és a vasúti felüljáró közötti négyágú
körforgalmú csomóponttal csatlakozik a K2-es úthoz.
2. Az Egerszalókra vezető kiépített közút közlekedési területté alakul, melyen a 25 sz.
főúttól mintegy 150m-re körforgalmú csomópont alakítható ki.
3. Az Egerszalókra vezető úttól északra a belterületi határt elérően, a vízfolyás területét is
felölelően, összesen közel 3ha-os terület borvidéken kívüli, részben borvidéki kertes
mezőgazdasági területből és védelmi rendeltetésű erdőterületből közlekedési területbe
kerül átsorolásra (az áthelyezésre kerülő VOLÁN busz-végállomás és buszparkoló,
valamint tervezett turistabusz-parkoló, illetve egyéb parkoló céljára).
4. A K2 jelű út déli oldala mentén a vízfolyás által körül ívelt "kivett" belterületi rész
szerkezeit jelentőségű zöldterületet felölelő különleges pincés területből közlekedési
területbe kerül átsorolásra, a különleges pincés területeket szolgáló idegenforgalmi buszés személygépkocsi parkoló részére (cca 6.500m2) .
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5. Védelmi rendeltetésű erdő területbe kerülnek az alábbi területek: a 25.sz főút és a
vízfolyások találkozásában (2.600 m2); a K2 jelű út és a vízfolyás közti sávban (2.600 m2),
a vasút nyugati oldalán a tervezett 251.sz másodrendű főút (távlatban M25 jelű út) mentén
(2,5ha); a déli közigazgatási határ mentén (3,35 ha-on).
6. A 0717/5 és 0717/6 hrsz-ú telkek központi vegyes területből borvidéki általános
mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra.
7. Kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területbe kerül átsorolásra:
a 251.sz másodrendű főút (távlatban M25 jelű út) mentén (elsősorban bevásárlóközpont
létesítése céljából) a központi vegyes területen tervezett 0717/2 hrsz-ú telek, valamint a
részben védelmi rendeltetésű erdő területen és borvidéken kívüli általános mezőgazdasági
területen tervezett 0699/1 hrsz-ú területrész (együttesen mintegy 4,6ha).
8. Kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területbe kerül átsorolásra:
kizárólag bevásárlóközpont, üzletház céljára a 25 sz. főút nyugati oldalán lévő terület
(mintegy 3,0 ha-on), részben borvidéken kívüli általános mezőgazdasági területből és
védelmi rendeltetésű erdő területből.
Kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területbe kerül átsorolásra:
a 25.sz. főút nyugati oldalán lévő 9491/14 hrsz-ú belterületi védelmi rendeltetésű erdő
területbe tartozó telek.
9. Kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területbe tartozó 0779/6 hrsz-ú szőlőfeldolgozó
telekhez csatlakozóan idegenforgalmi funkciót is befogadó területté alakulhat a 0779/25
hrsz-ú telekrész, valamint a 0779/23-24, 0767/66; 0767/68 hrsz-ú borvidéken kívüli
általános mezőgazdasági terület.
10. Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területbe kerül átsorolásra a mezőgazdasági üzemi
gazdasági területbe tartozó 0779/21 hrsz-ú telekrész.
11. Jelen határozat melléklete a K2-TSZ-M jelű, Településszerkezeti terv című tervlap. A
határozat a tervlappal együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.
Felelős:
Határidő.

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
2009. december 23.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
74/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelete
Eger Megyei Jogú Város Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló
27/2008.(VI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Eger, K2 jelű út és környéke Szabályozási Terve kapcsán
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 27/2008.(VI.27.) sz. rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A HÉSZ felvezető szövege az alábbiak szerint kiegészül:
Eger város Hatvani hóstya, Tihamér városrész, Károlyváros, Maklári hóstya, Csákó városrész,
Lajosváros-kelet, Belváros-kelet, Sánc városrész, Cifra hóstya – Tetemvár városrész, Vécseyvölgy és Bikalegelő városrész, Felsőváros, Almagyar-Merengő városrész, valamint a
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vasútállomás térségében létesítendő intermodális csomópont rendeletben lehatárolt területe,
továbbá a Nagylapos és Felnémet városrészek, kivéve a 01040/10-14 hrsz, és a 01046/90, 91,
42, 43, 44 hrsz-ú telkeket magába foglaló tömböt, és a Dobó tér és környéke, és a KülterületGalagonyás dűlő rendeletben lehatárolt részterületei
2.§
A HÉSZ 1.§ (1) bekezdése a), b), c), d) és e) pontokra és további alpontokra tagolódik,
valamint az alábbiak szerint kiegészül és módosul:
(1) a) Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzata (továbbiakban: HÉSZ) az
alábbi városrészekre és területekre terjed ki:
aa) a Hatvani hóstya,
ab) a Tihamér városrész,
ac) a Károlyváros,
ad) a Maklári hóstya,
ae) a Csákó városrész,
af) a Lajosváros-kelet,
ag) a Belváros-kelet,
ah) a Sánc városrész,
ai) a Cifra hóstya –Tetemvár városrész,
aj) a Vécsey-völgy és Bikalegelő városrész,
ak) a Felsőváros
al) az Almagyar-Merengő városrész
am) a vasútállomás térségében létesítendő intermodális csomópont
an) Nagylapos-Felnémet
ao) Belváros
ap) Külterület-Galagonyás dűlő részterülete
b) Az a) pontban felsorolt városrészek és egyéb területek Szabályozási Tervei (a
továbbiakban: "SZT; SZT/…" jellel) a HÉSZ 1. számú mellékleteit képezik
c) A szabályozási tervekkel lehatárolt területnek nem részei az azon belül lévő
vasútállomás tömbje (Hadnagy utca – Ady Endre utca – Sas út – Árpád utca – Deák
Ferenc utca által határolt terület), valamint a Dohánygyár és környékének tömbje (Dr.
Nagy János utca – Kracker utca – Törvényház utca – Vörösmarty Mihály utca – által
határolt terület).
d)
da)
Az "SZT" jelű szabályozási terv területét az alábbi utcák, illetve telekhatárok
határolják: Szépasszony völgy utca – Almási Pál utca Dny-i oldalán lévő telkek Dny-i határa
– Szvorényi út – Szalóki út – a 26948/1 és 26950 hrsz-ú földutak – a 26949/5 hrsz-ú, a
26949/7 hrsz-ú, a 26960/9 hrsz-ú, a 8393/3 hrsz-ú, a 8394/1 hrsz-ú és a 8400 hrsz-ú telkek
déli telekhatárai – Deméndi út – az izraelita temető nyugati és északi telekhatárai – a 8428
hrsz-ú telek északi telekhatára – Tátra utca – Széna tér – Mátyás király út – Szövetkezet utca
– vasúti pályatest – Sas út – vasúti pályatest – Merengő utca – 0569 hrsz-ú út – É-D-i
összekötő út tanulmánytervi nyomvonala – vasúti pályatest – keleti elkerülő út bekötő
szakasza (hrsz: 1307/71) – Cifrakapu utca – II. Rákóczi Ferenc út – Malom utca – Eger-patak
– Kossuth Lajos utca – Egészségház utca – Klapka György út – Sóház utca – Trinitárius utca
– Törvényház utca – Barkóczy Ferenc utca – Csiky Sándor utca – Tündérpart utca – 4624
hrsz-ú terület– Vitkovics Mihály utca – Kisasszony út – Hősök utca – Hatvanasezred utca –
Baktai út – Hatvanasezred utca – Laktanya utca – Csokonai Vitéz Mihály utca – Mindszenty
Gedeon utca. , továbbá Eger-patak – a tervezett 24-25. sz. utak közötti összekötő t
nyomvonala (Eger, volt kemping területe) – 01030/8 hrsz-ú dűlőút – 01030/42 hrsz-ú telek –
01030/43 hrsz-ú dűlőút – 01046/23 hrsz-ú dűlőút – 01046/54 hrsz-ú telek – 01046/45 hrsz-ú
dűlőút – 01046/15-18 hrsz-ú telkek – 01046/71 és 01046/74 hrsz–dűlőút – 11001/6-10 hrsz-ú
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közterületek (Béke utca) – 11145 hrsz-ú közterület – 01051/30-31 hrsz-ú telephely – Egerpatak – 049/3 hrsz-ú telek – belterülethatár – 055/1-2 hrsz-ú telek – belterülethatár – 055/12
hrsz-ú dűlőút – 055/36 hrsz-ú telek – 0108/12 hrsz-ú telek – 0108/17 hrsz-ú telek – Bervapatak – 0131/28 hrsz-ú telek – Erdei vasút nyomvonala – 0140 hrsz-ú út – Tárkány-patak –
vasúti pályatest – 1307/71 hrsz-ú közterület – Cifrakapu utca – Rákóczi Ferenc utca. 1
db) Az "SZT/BV" jelű szabályozási terven ábrázoltak szerint a Belváros szabályozási
tervet az alábbi utcák, illetve telekhatárok határolják: -Eger patak- Árva köz - Katona
I. tér- Sándor I utca – Zalár utca- Bajcsy utca- Jókai utca határolja2
dc) az "SZT/K2-Ny" jelű szabályozási terven ábrázoltak szerint a Galagonyás dűlő
részterület szabályozási tervet az alábbi utak, illetve telkek határolják:
a 0777, a 0722 és a 0738/28 hrsz-ú utak, s az úthoz csatlakozó területet a
hrsz:0781/10; 078/5; 0796; 0780/1; 0779/38; telkek.
e) A rendelet értelmezése szempontjából a tervezési területen belüli városrészhatárokat
az 2. számú melléklet tünteti fel.
3.§
A HÉSZ 2.§ (1)bekezdésében megnevezett mellékletek közül az a) és b) pontokban szereplő
1. számú és 2. számú mellékletek elnevezései megváltoznak és a megnevezett tervek
bővülnek, módosulnak:
a) 1. számú melléklet: "SZT" jelű; és további "SZT/…" jelű szabályozási tervek (az 1.
§-ban lehatárolt területek, és megjelölt szabályozási tervek)
b) 2. számú melléklet: A HÉSZ és az SZT-ék által érintett területek térképi lehatárolása
a városrészhatárok feltüntetésével
4.§
A HÉSZ 9.§ (2) a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a) telekalakítási engedély részeként a kialakítandó telek alakját,
5.§
(1) A HÉSZ 11.§ (3) bekezdés 3.1 pontja c) alponttal kiegészül és a
c)
Közlekedési terület zöldfelülete (KÖz)
(2) A HÉSZ 11.§ (3) bekezdés 3.4 pontja az alábbiak szerint módosul.
3.4 Mezőgazdasági területek (M)
a)
Kertes mezőgazdasági területek (Mk)
b)
Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület (Mko)
6.§
A HÉSZ 19.§.(2) bekezdés c) pontja az alábbiakra módosul:
c) 3000.m2-t meghaladó telekterületen helyiséget tartalmazó új építmény
engedélyezési (bejelentési) tervdokumentációjának részeként kertépítészeti terv
készítendő.
7.§
A HÉSZ 20.§ (1)bekezdésében lévő építési övezetek az alábbiakkal egészülnek ki:
ÉPÍTÉSI ÖVEZET,

ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ

ÖVEZET JELE

ELŐÍRÁSOK

1
2

Módosítta:66/2009.(XI.27.) önk.rend.
Elfogadás alatt

28
(SZT szerint)
BEÉPÍTÉSI
MÓD

Gksz/SZ-30-7,54000
Gksz/O-35-7,52000
Gksz/ SZ -35-12,05000

LEGNAGYOBB
BEÉPÍTETTSÉG

LEGNAGYOBB KIALAKÍTHATÓ
ÉPÍTMÉNYLEGKISEBB

LEGKISEBB
ZÖLDFELÜLET

(%)

MAGASSÁG

(m)

(m2)

(%)

SZ

30

7,5

4000

35

O

35

7,5

2000

30

SZ

35

12,0

5000

30

TELEKTERÜLET

8.§
A HÉSZ 20.§ (2) bekezdés b) pontja törölve
9.§
A HÉSZ 20.§ (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:
a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, kivéve az
"SZT/K2-Ny" jelű szabályozási terv által határolt terület egyes övezeteit,
10.§
A HÉSZ 20.§ (3) bekezdése az alábbi h)-j) pontokkal kiegészül:
h) a városüzemeltetéssel, valamint a területen megvalósuló funkcióval összefüggő
közműépítmény,
i) nem helyezhető el az "SZT/K2-Ny" jelű szabályozási terven jelölt területen belül
távközlési, adatátviteli berendezés sem önálló építményként, sem épületre szerelve,
j) terepfelszin felett nem helyezhető el gáz-, vagy cseppfolyós anyag tárolására szolgáló
fedetlen és takaratlan tartály, kivéve a borászattal összefüggő építmények acéltartályai,
azon övezetben, ahol e tevékenység engedélyezett.
11.§
A HÉSZ 20.§ (7)-(10) bekezdésekkel kiegészül:
(7) Az SZT/K2-Ny jelű szabályozási terven lehatárolt területen belül a Gksz/SZ -35-12,05000 jelű övezetben:
a) az építési övezetben bevásárló központ, üzletház és idegenforgalmi szolgáltatás
épületei építhetők,
b) a létesülő épület/ek telepítésének, telken belüli közlekedési és zöldfelületi
rendszerének bemutatására beépítési és kertépítészeti tervet kell készíteni, a
környezethez igazodó építészeti kialakítást és a tájbaillesztést a közutak felőli nézetből
látványtervekkel kell igazolni,
c) az
építmények
tömegformálásának,
anyaghasználatának,
színezésének
megválasztásakor a tájbaillesztés és a "városkapu jelleg" szempontjait kiemelten kell
kezelni, melyhez a Városi Tervtanács támogató véleményét kell megszerezni,
d) az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem
haladhatja meg a 13,0m-es magasságot,
e) a terepfelszínen megengedett 35%-os beépítési mérték a terepfelszín alatt 10%-os
mértékkel meghaladható,
f) az építés feltétele a terület vízrendezésének megoldása, valamint a teljes
közműkiszolgálás biztosítása.
(8) A 0777 hrsz-ú út menti Gksz/O -35-7,5-2000 jelű övezetben:
a) elhelyezhető a (3) bekezdés a), b), e) és h) pontjaiban megjelölt építmények,
b) az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem
haladhatja meg a 8,0m-es magasságot,
c) a terepfelszín alatt és felett azonos beépítési mértékkel lehet építeni,
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d) az építés feltétele a telek megközelítését biztosító út szabályozási terven jelöltek
szerinti kialakítása, a terület vízrendezésének megoldása, valamint a részleges
közműkiszolgálás biztosítása (úgymint a közüzemi villamos energia szolgáltatás, a
közüzemi ivóvíz szolgáltatás, az egyedi korszerű- és szakszerű szennyvíztisztítás, a
közterületi és telken belüli nyilt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes
megoldása).
(9) A 0777 hrsz-ú út menti Gksz/SZ -30-7,5-4000 jelű övezetben:
a) a szőlőfeldolgozás, a bortárolás, valamint az idegenforgalmi szolgáltatás építményei
létesíthetőek,
b) a létesülő épület/ek telepítésének, telken belüli közlekedési és zöldfelületi
rendszerének bemutatására beépítési és kertépítészeti tervet, a környezethez igazodó
építészeti kialakítás és a tájbaillesztés igazolására a közutak felőli nézetből
látványtervet kell készíteni,
c) az épületek, építmények eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem
haladhatja meg a 8,0m-es magasságot,
d) a terepfelszín alatt és felett azonos beépítési mértékkel lehet építeni,
e) az építés feltétele a telek megközelítését biztosító út szabályozási terven jelöltek
szerinti kialakítása, a terület vízrendezésének megoldása, valamint a részleges
közműkiszolgálás biztosítása, (úgymint a közüzemi villamos energia szolgáltatás, a
közüzemi ivóvíz szolgáltatás, az egyedi korszerű- és szakszerű szennyvíztisztítás, a
közterületi és telken belüli nyilt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes
megoldása).
(10) A (7)-(9) bekezdésben szereplő Gksz-övezetekben
a) az épületek építészeti kialakítása során az épületek lefedésére lapos, alacsonyhajlású
és magastető alkalmazható, de a 12m-es fesztávolságot meghaladó szerkezet, illetve
traktus-mélység lefedésére a tetőhajlásszöge max. 30fokos lehet,
b) a 40m hosszúságot meghaladó homlokzatokat síkban és tetőtömegben építészetileg
tagolni kell, melynek során a tagolás mértéke legalább 50cm legyen,
c) egy telken legfeljebb 2db épület létesíthető, kivéve, ha a telek mérete az övezetben
kialakítható minimális telekméretet többszörösen meghaladja, azaz háromszoros
telekméret esetén 3db épület, négyszeres telekméret esetén 4db épület (s így tovább)
helyezhető el,
d) az övezetekben a kerítés és a támfalépítés szabályai:
da) 80cm-nél magasabb kerítés csak a telekhatárokon építhető,
db) 1,20m magasságot meghaladó tömör kerítés, élő sövény kivételével tájesztétikai
okokból nem létesíthető,
dc) 40cm magasságot meghaladó kerítéslábazat, támfal nem lehet látszó nyersbeton
felületű, felületkezelés nélküli zsalukő, vagy fémlemez,
de) támfalak, kerítéslábazatok anyagaként, vagy burkolataként természetes,
természet-közeli anyagok alkalmazandók (különösen: terméskő, fa, vessző-, ill.
nádfonat, tégla, esetleg takaró örökzöldek),
df) a támfal látszó magassága legfeljebb 2,5,0m lehet, ha magasabb támfal építése
szükséges, akkor minimum 1m széles növénytelepítésre alkalmas lépcsőzéssel
alakítandó ki,
e) az utak védőtávolságán belüli építési tevékenységhez, felszinen megjelenő 1m
magasságot meghaladó építmény elhelyezéséhez az utak kezelőjének hozzázáruló
nyilatkozata szükséges,
f) az építési övezetben, ha a burkolt felületek összes területe meghaladja az 1000m2-t a
keletkező csapadékvizek befogadóba történő késleltetett bevezetése érdekében
átmeneti csapadékvíztározóról kell gondoskodni,
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g) az övezeteken kívül keletkezett bármilyen hulladék az övezetek területén nem
gyűjthető, tárolható.
12.§
A HÉSZ. 23.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:
(1) Az 1. § (1)-ben meghatározott tervezési terület közlekedési- és közmű területek
övezetei:
ÖVEZET JELE

(SZT szerint)
KÖu-6
KÖz

RENDELTETÉS
autóbusz végállomás, turista-buszparkoló, P+R és egyéb parkolók
közlekedési zöldfelületek övezete
13.§

A HÉSZ. 23.§ (7) bekezdése k) ponttal kiegészül:
k) A kerékpáros vagy gyalogos közlekedést biztosító felületek és a gépjármű- közlekedést
biztosító felületek közé az adottságokhoz és a forgalomtechnikai előírásokhoz igazodóan,
szakaszosan legalább 1,0m-es szélességben sűrű, erős növekedésű cserjesor telepítendő.
14.§
A HÉSZ. 23.§ (10)-(11) bekezdésekkel kiegészül az alábbiak szerint:
(10) a KÖu-6 jelű övezetben
a) közösségi autóbusz végállomás, turista-buszparkoló, egyéb parkoló és azokat
szolgáló funkciókat befogadó épületek létesíthetők,
b) a közlekedést szolgáló helyíséget befogadó építmények a telekterület legfeljebb 5%án létesíthető,
c) az építmények a szabályozási terven jelöltek figyelembevételével maximum 7,5m
építményémagassággal létesíthetők olyan módon, hogy az épületek, építmények
eredeti terepszinthez mért legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 8,0m-es
magasságot,
d) a létesülő építmények telken belüli közlekedési és zöldfelületi rendszerének
bemutatására beépítési és kertépítészeti tervet, a környezethez igazodó építészeti
kialakítás és a tájbaillesztés igazolására a közutak felőli nézetből látványtervet kell
készíteni,
e) az építmények tömegformálásának, anyaghasználatának, színezésének megválasztásakor a tájbaillesztés szempontjait kiemelten kell kezelni, melynek igazolására a
Városi Tervtanács támogató véleményét kell megszerezni.
(11) a KÖz jelű övezet a jellemzően zöldfelülettel rendelkező közlekedési terület, melyen:
a) kialakítható turistákat szolgáló pihenőhely és kerékpáros bázis, egyéb gyalogos és
kerékpáros közlekedési funkcióval kiegészülő zöldfelület,
b) elhelyezhető az a) pontban felsoroltak építményei, és egyéb pihenést szolgáló
kertépítészeti tárgyak,
c) épület, építmény a terület legfeljebb 5%-án létesíthető, maximum 3,5m
építménymagassággal,
d) a zöldfelület aránya a területen belül min. 50% legyen, melynek legalább felén
kétszintes növényállományt kell megvalósítani, egyéb előírások a fenti (7)
bekezdésben foglaltak szerint,
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15.§
A HÉSZ 26.§. (1) bekezdése új b) ponttal egészül ki:
b) korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
16.§
A Rendelet új 27/A. §-al egészül ki:
Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek (Mko)
27/A. §
(1) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területbe a táj-, a természetvédelmi, továbbá
vízminőségvédelmi (vízbázis védelmi) szempontból érzékeny területek tartoznak.
(2) Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen kizárólag az (1) bekezdés szerinti
védelmi célokkal összhangban levő, ill. azok megvalósítását biztosító építmények
helyezhetők el.
(3) A korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek övezetei az 1.§. (1) bekezdés p) pontja
szerinti területen:
ÉPÍTMÉNY ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK
ÖVEZET JELE

(SZT szerint)

BEÉPÍTÉSI
MÓD

LEGNAGYOBB
BEÉPÍTETTSÉG

MAGASSÁG

KIALAKÍTHATÓ
LEGKISEBB
X
TELEKTERÜLET

LEGKISEBB
ZÖLDFELÜLET

(%)
(m)
(m2)
0
10 000
Mko-1
X
: telekosztás esetén kialakítható legkisebb telekméret. A kialakítható legkisebb telekterület út
telkére nem vonatkozik.
(4) Korlátozott mezőgazdasági terület Mko-1 övezetében épület, továbbá terepszint alatti
építmény nem helyezhető el.
(5)
17.§
A HÉSZ. 31.§ (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(8) A szabályozási terv eltérő rendelkezései kivételével a 40 m feletti telekmélység esetén
az építési hely mélysége a közterületi határtól mérten legfeljebb 35 m lehet, amelyen túli
telekterület hátsókertnek tekintendő.

(1)
(2)

(3)

(%)

LEGNAGYOBB
ÉPÍTMÉNY-

18.§
Záró rendelkezések
A HÉSZ-módosítás jelen rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított
államigazgatási ügyekben kell alkalmazni.
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűen hatályát veszti a külterület:
32/2004. (X. 22.) sz. önk. rendelettel megállapított "Eger, Galagonyás dűlő szabályozási
terve" jelen rendeletben lehatárolt részterületére vonatkozó szabályozási terv és építési
előírások
Módosulnak a HÉSZ alábbi függelékei:
a) 1.sz. függelékének14.-17. pontjai melyben a 8/2002. (II. 22.) KöM-EüM együttes
rendelet a 27/2008.(XII.22.) KvVM - EüM együttes rendeletre módosul.
b) 11. számú függelék:
Hatályban maradó szabályozási tervek és azokról szóló
önkormányzati rendeletek - módosul a Külterület-Galagonyás dűlő részben
c) 13. számú függelék:
Építési öveztek és övezetek összesítő táblázata kiegészül
d) 14. számú függelék: Szerkezeti jelentőségű zöldfelülettel érintett telkek jegyzéke
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(4)
(5)
(6)

A HÉSZ-módosítás jelen rendelkezéseinek megsértése szabálysértési eljárást von maga
után.
A jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Jelen rendelet kihirdetést követően lép hatályba

Habis László sk.
polgármester

Dr.Estefán Géza sk.
címzetes főjegyző

9./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Helyi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI. 27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására az Eger, K2-es út és környéke Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terve kapcsán
Előterjesztő:

Ficzere György
tanácsnok

Meghívott:

S. Vasi Ildikó településtervező
(1138 Budapest, Esztergomi u. 18.)

Habis László
Tanácsnok úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan.
Megállapítja, hogy 19 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

714/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Eger, K2 út és környékére vonatkozóan
az Eger MJV Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 27/2008. (VI.27.) sz.
rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet és a Szabályozási Tervet, és döntött a terv
államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról, továbbá az egyeztetés lezárulta után a 30 napos
közszemlére tételről.
Felelős: Rátkai Attila
főépítész,
az Építésügyi Iroda vezetője
A szabályozási terv államigazgatásra bocsátásának határideje: 2010. január 15.
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Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

10./ Előterjesztés önkormányzati kezességvállalásról
Előterjesztő:

Habis László
polgármester

Habis László
Nagyszámú korrekcióról van szó, de összességében ez azt jelzi, hogy az intézmények nagyon
fegyelmezett gazdálkodást mutattak. Megértették azt, hogy a takarékosság és célirányosság
érvényesítésével kell gazdálkodni. Szükség volt kiegészítésekre.
Szeleczki János
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatra
vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 18
igen szavazattal a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

715/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 60 millió Ft hitel és járulékai erejéig 2010.
december 31-ig meghosszabbítja az Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. által korábban felvett
hitelhez biztosított készfizető kezességvállalását. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
készfizető kezesi szerződés aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2010. december 31.
716/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. december 31-ig terjedő időtartamra
meghosszabbítja a kezességvállalását az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft. 150 millió Ft-os hitele és járuléka erejéig, a teljes hiteltartozásra. Egyúttal felhatalmazza
a polgármestert a készfizető kezesi szerződés aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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11./ Előterjesztés önkormányzati
előirányzatainak módosítására
Előterjesztő:

intézmények

és

a

Polgármesteri

Hivatal

Habis László
polgármester

Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 17 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.
717/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
1. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép, Szakiskola és
Kollégiumban (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám) - tetőszigetelési munkák miatt –
történjen meg a beruházási kiadások csökkentése 3.757 ezer Ft-tal, a felújítási
kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű növelésével.
2. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégiumban (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám) – hiány rendezése miatt történjen
meg a személyi jellegű kiadások előirányzatának csökkentése – 3. 000 ezer Ft
értékben, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának csökkentése 1. 453
ezer Ft értékben, valamint a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó tartalék címszámának 4.469 ezer Ft-os csökkentése, a dologi jellegű
kiadások 8.094 ezer Ft-os, a beruházási kiadások 453 ezer Ft-os és az ellátottak
pénzbeli juttatásának 375 ezer Ft-os egyidejű növelése mellett.
3. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban (I. fejezet 1. címszám
5. alcímszám) – Arany János Tehetséggondozó program jutalmának kifizetése miatt –
történjen meg a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának csökkentése
1. 000 ezer Ft értékben a személyi jellegű kiadások egyidejű emelésével.
4. A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumnál (I. fejezet 1. címszám 6.
alcímszám) – helyettesítés, kettős szabadságigény és táppénz-hozzájárulás növekedése
miatt - történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának növelése
539 ezer Ft értékben, ill. a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának
növelése 946 ezer Ft értékben a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó tartalék címszámának egyidejű csökkentésével összesen 1.485 ezer Ft
értékben. A pénzmaradvány jóváhagyásakor a fel nem használt munkaadókat terhelő
járulékok elvonásra kerülnek.
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5. Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolánál (I. fejezet 1. címszám 7.
alcímszám) a dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzata – alapítványi finanszírozás
késedelme miatt – 1. 588 ezer Ft-tal nő, a VII. fejezet, 25. Önkormányzati
feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszáma ugyanennyivel csökken. Az összeg
2010-ben visszapótlásra kerül.
6. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Felsővárosi Általános Iskolában (I. fejezet 1. címszám
8. alcímszám) – notebook vásárlás miatt - történjen meg a beruházási kiadások kiemelt
előirányzatának növelése 161 ezer Ft értékben, a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának egyidejű csökkentésével.
7. Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Tinódi Sebestyén
Tagiskolájánál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) világításkorszerűsítés és a
riasztórendszer kiépítés, valamint notebook vásárlás miatt történjen meg a dologi
kiadások csökkentése 1.402 ezer Ft-tal, a beruházási kiadások 2 ezer Ft-os egyidejű
emelésével, és történjen meg az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (1.
fejezet, 1. címszám 38. alcímszám) a dologi kiadások növelése 1.400 ezer Ft értékben.
8. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Móra Ferenc Általános Iskolában (I. fejezet 1. címszám
13. alcímszám) – sporteszközök és írásvetítő vásárlása miatt - történjen meg a dologi
jellegű kiadások kiemelt előirányzatának csökkentése 243 ezer Ft értékben, a
beruházási kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű növelésével.
9. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Felsővárosi Általános Iskola Egerbaktai Tagiskolájában
(I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) – fénymásoló csere miatt - történjen meg a
beruházási kiadások kiemelt előirányzatának növelése 160 ezer Ft értékben, a dologi
kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
10. A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám) a
személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzata nő 450 ezer Ft értékben, ill. a
beruházási kiadások kiemelt előirányzata nő 146 ezer Ft értékben, a dologi kiadások
egyidejű csökkentésével összesen 596 ezer Ft értékben.
11. A Farkas Ferenc Zeneiskolánál (I. fejezet 1. címszám 12. alcímszám) a beruházási
kiadások kiemelt előirányzata – notebook vásárlás miatt - 200 ezer Ft-tal nő a dologi
jellegű kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével.
12. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 16.
alcímszám) – számítógépek cseréje miatt - történjen meg a beruházási jellegű kiadások
kiemelt előirányzatának növelése 628 ezer Ft értékben, a dologi kiadások egyidejű
csökkentése mellett.
13. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (I. fejezet 1. címszám 18. alcímszám) – a
működtetés zavartalan biztosítása, a laktanya beruházási és felújítási munkálatai miatt
- a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzata 18. 500 ezer Ft-tal, ill. a
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1. 500 ezer Ft -tal csökken, a
dologi kiadások 10. 500 ezer Ft-os, a felújítási kiadások 5.500 ezer Ft-os és a
beruházási kiadások 4. 000 ezer Ft-os növelése mellett.
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14. Az Epreskert úti Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 21. alcímszám) – udvari játékok
vásárlása miatt – történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentése
100 ezer Ft értékben, a beruházási kiadások egyidejű 100 ezer Ft-os emelésével.
15. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Deák Ferenc úti Óvoda és az Arany János úti
Tagóvodánál (I. fejezet 1. címszám 27. alcímszám) – eszközbeszerzések miatt történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának csökkentése 800
ezer Ft értékben, ill. a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának
csökkentése 216 ezer Ft értékben, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű
növelésével összesen 1. 016 ezer Ft értékben.
16. A Katica Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 28. alcímszám) – kisértékű eszközök
vásárlása miatt - a dologi kiadások kiemelt előirányzata 300 ezer Ft-tal nő, a
beruházási kiadások csökkentése mellett.
17. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézetnél (I.
fejezet 1. címszám 36. alcímszám) történjen meg a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának csökkentése 1.122 ezer Ft értékben, a beruházási kiadások egyidejű
növelésével.
18. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bölcsődei Igazgatóság Cecey Éva Bölcsődéjénél (I.
fejezet 1. címszám 37. alcímszám) – riasztó rendszer beszerelése miatt - történjen meg
a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentése 500 ezer Ft-tal, a beruházási
kiadások egyidejű növelése mellett.
19. A Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 1. címszám 38. alcímszám)
– konténer, karbantartási anyagok vásárlása, iskolai oktatást segítő eszközök vásárlása
és HACCP rendszer felülvizsgálata miatt - a felújítási kiadások kiemelt előirányzata 6.
000 ezer Ft-tal, a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
tartalék 1. 005 ezer Ft-tal csökken, a dologi kiadások 2. 195 ezer Ft-os és a beruházási
kiadások 4. 810 ezer Ft-os növelése mellett.
20. A Közgyűlés elrendeli, hogy a 2009. évi érettségi és szakmai vizsgák díjazására
biztosított, de cél szerint fel nem használt előirányzatok zárolása az alábbiak szerint
történjen meg összesen 987 ezer Ft értékben (melyből személyi jellegű kiadás 680
ezer Ft, munkaadókat terhelő járulék 307 ezer Ft):
- A Dobó István Gimnáziumnál (I fejezet, 1. címszám 2. alcímszám) összesen 310 ezer
Ft értékben (ebből személyi juttatások 233 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 77
ezer Ft),
- A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumnál (I fejezet, 1. címszám 6.
alcímszám) összesen 150 ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 34 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 116 ezer Ft),
- Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégiumnál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám) összesen 527 ezer Ft értékben
(ebből személyi juttatások 413 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 114 ezer Ft).
Az összeg visszapótlásra kerül a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódó tartalék címszámára.
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21. A Közgyűlés elrendeli, hogy a 2009. évi vezetői érdekeltségre tervezett összegekből
történjen zárolás összesen 2. 122 ezer Ft értékben (melyből személyi jellegű kiadás
1.608 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulék 514 ezer Ft):
- A Bornemissza Gergely Szakképzési Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám)
összesen 80 ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 61 ezer Ft, munkaadókat
terhelő járulékok 19 ezer Ft),
- A Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnál I. fejezet 1.
címszám 3. alcímszám) összesen 388 ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 294
ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 94 ezer Ft),
- Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégiumnál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám) összesen 343 ezer Ft értékben
(ebből személyi juttatások 260 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 83 ezer Ft),
- A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám) összesen 219
ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 166 ezer Ft, munkaadókat terhelő
járulékok 53 ezer Ft),
- Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolánál (I. fejezet 1. címszám 7.
alcímszám) összesen 393 ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 298 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékok 95 ezer Ft),
- A Felsővárosi Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) összesen 106
ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 80 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok
26 ezer Ft),
- A Lenkey János Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 10. alcímszám) összesen
187 ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 142 ezer Ft, munkaadókat terhelő
járulékok 45 ezer Ft),
- A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám)
összesen 234 ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 177 ezer Ft, munkaadókat
terhelő járulékok 57 ezer Ft),
- A Farkas Ferenc Zeneiskolánál (I. fejezet 1. címszám 12. alcímszám) összesen 172
ezer Ft értékben (ebből személyi juttatások 130 ezer Ft, munkaadókat terhelő
járulékok 42 ezer Ft).
Az összeg visszapótlásra kerül a VII. fejezet, 12. További végzettség miatti
illetménynövelés címszámára.
22. A Közgyűlés elrendeli, hogy a 2009. július-november közötti keresekiegészítés
fedezetének biztosítására az I. fejezet Munkaadókat terhelő járulékából kerüljön
átcsoportosításra az I. fejezet Személyi jellegű kiadásaihoz 37.159 eFt a csatolt
4.sz melléklet szerinti intézményenkénti részletezés alapján. Továbbá az I. fejezet
Munkaadókat terhelő járuléka vonatkozásában 22.715 eFt elvonását,
ugyanakkor 6 intézménynél 6.237 eFt-tal történő kiegészítését rendeli el a
Közgyűlés az 5.sz. melléklet szerint. Az elvonás és kiegészítés 16.478 eFt-os
különbözetével a VII. fejezet 18 Normatív állami hozzájárulás visszafizetése miatti
tartalék kerül növelésre.

38

4. sz. melléklet
Kimutatás az intézmények 2009. évi keresetkiegészítés részbeni fedezet biztosításához

MEGNEVEZÉS

Cím

Adatok ezer forintban
Személyi Munkaadókat
Összes
jellegű
terhelő
változás
kiadások
járulékok

Alcím

1

EKVI Intézményei
Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet
Dobó István Gimnázium
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium
Egri Ker.-i, Mezőgazd.-i, Vend.látó-ipari
Szakközép-, Szakisk. és Kollégium

2 414
682

-2 414
-682

0
0

796

-796

0

3 259

-3 259

0

Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

1 560

-1 560

0

834

-834

0

1 149

-1 149

0

462
829
689
728
93

-462
-829
-689
-728
-93

0
0
0
0
0

2 801

-2 801

0

752

-752

0

29

-29

0

Hunyadi Mátyás Általános Iskola összesen

781

-781

0

Lenkey János Általános Iskola

335

-335

0

84

-84

0

Lenkey János Általános Iskola összesen

419

-419

0

Dr. Kemény Ferenc Ált.Isk.

658

-658

0

Árpád Fejedelem Tagiskola

262

-262

0

11

Dr. Kemény F. Általános Iskola összesen

920

-920

0

12
14

Farkas Ferenc Zeneiskola
Egri Kulturális és Művészeti Központ

504
773

-504
-773

0
0

15

Egri Városi Sportiskola

286

-286

0

1
2
3
4
5
6
7

8

Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnázium
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola
Felsővárosi Általános Iskola
Balassi Bálint Tagiskola
Tinódi Sebestyén Tagiskola
Móra Ferenc Tagiskola és Előkész.Szakisk.
Egerbaktai Tagiskola
Felsővárosi Általános Iskola összesen
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Andornaktályai Tagiskola

9

Egerszóláti Tagiskola
10

39
16

Családsegítő Intézet

4 035

-4 035

0

17

Idősek Berva-völgyi Otthona

1 203

-1 203

0

18

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

1 583

-1 583

0

19
21
23

192
472
185

-192
-472
-185

0
0
0

772

-772

0

522

-522

0

322

-322

0

663

-663

0

212
593

-212
-593

0
0

401

-401

0

577
217
211

-577
-217
-211

0
0
0

365

-365

0

1

Dr. Hibay Károly Óvoda
Epreskert úti óvoda
Csillagfény Óvoda
Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget
Tagóvodával együtt)
Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy
Tagóvodával együtt)
Deák Ferenc Óvoda (Arany János
Tagóvodával együtt)
Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával
együtt)
Benedek Elek Óvoda
"OVI-VÁR" Óvoda
Szivárvány Óvoda (Napsugár
Tagóvodával együtt)
Joó János Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bervavölgyi óvoda
Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási
és Logopédiai Intézet
Bölcsődei Igazgatóság
EKVI
EKVI intézményei összesen. (1-38 alcím):

3 175
3 425
36 303

-3 175
-3 425
-36 303

0
0
0

2

Bródy Sándor Könyvtár

856

-856

0

37 159

-37 159

0

25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
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5. sz. melléklet
Kimutatás
az intézmények 2009. évi járulék megtakarításának elvonásához

MEGNEVEZÉS

Cí
m
1

Adatok ezer forintban
Munkaadók Megtakarításb
Elvonható
at terhelő
ól kereseta munkajárulékok
kiegészítésre
adókat
számított
és annak
terhelő
megtakarítá
járulékára
járulékból
sa
fordítandó

Alcím
EKVI Intézményei
1
2
3
4
5
6
7

8

Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet
Dobó István Gimnázium
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium
Egri Ker.-i, Mezőgazd.-i, Vend.látó-ipari
Szakközép-, Szakisk. és Kollégium

4 193
2 197

3 066
866

1 127
1 331

2 311

1 011

1 300

5 955

4 139

1 816

Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

3 709

1 981

1 728

2 636

1 059

1 577

Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnázium
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola
Felsővárosi Általános Iskola
Balassi Bálint Tagiskola
Tinódi Sebestyén Tagiskola
Móra Ferenc Tagiskola és Előkész.Szakisk.
Egerbaktai Tagiskola

2 649

1 459

1 190

1 365
2 379
1 426
1 010
441

587
1 053
875
924
118

778
1 326
551
86
323

Felsővárosi Általános Iskola összesen

6 621

3 557

3 064

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

2 835

955

1 880

121

37

84

Hunyadi Mátyás Általános Iskola összesen

2 956

992

1 964

Lenkey János Általános Iskola

1 718

426

1 292

298

107

191

Lenkey János Általános Iskola összesen

2 016

533

1 483

Dr. Kemény Ferenc Ált.Isk.

2 141

836

1 305

Árpád Fejedelem Tagiskola

381

333

48

Andornaktályai Tagiskola
9

Egerszóláti Tagiskola
10

11

Dr. Kemény F. Általános Iskola összesen

2 522

1 169

1 353

12

Farkas Ferenc Zeneiskola

1 046

640

406
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14

Egri Kulturális és Művészeti Központ

15

Egri Városi Sportiskola

16

Családsegítő Intézet

17

Idősek Berva-völgyi Otthona

18

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

19
21
23

1

Dr. Hibay Károly Óvoda
Epreskert úti óvoda
Csillagfény Óvoda
Gyermekkert Óvoda (Zöld Liget
Tagóvodával együtt)
Ney Ferenc Óvoda (Farkasvölgy
Tagóvodával együtt)
Deák Ferenc Óvoda (Arany János
Tagóvodával együtt)
Katica Óvoda (Eszterlánc Tagóvodával
együtt)
Benedek Elek Óvoda
"OVI-VÁR" Óvoda
Szivárvány Óvoda (Napsugár
Tagóvodával együtt)
Joó János Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bervavölgyi óvoda
Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási
és Logopédiai Intézet
Bölcsődei Igazgatóság
EKVI
EKVI intézményei összesen. (1-38 alcím):

2

Bródy Sándor Könyvtár

25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1 154

982

172

197

363

-166

3 462

5 125

-1 663

981

1 531

-550

4 070

2 017

2 053

410
744
395

243
600
235

167
144
160

1 008

980

28

593

663

-70

497

409

88

871

842

29

415
934

270
753

145
181

710

510

200

810
383
413

731
276
267

79
107
146

957

465

492

1 810
2 773
62 398

3 994
4 377
46 105

-2 184
-1 604
16 293

1 276

1 091

185

63 674

47 196

16 478

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál az alábbi előirányzatok módosítását rendeli
el:
II. fejezet/Működési költségvetés
24/1 Önkormányzati igazgatási tevékenység/Igazgatási
feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok csökken:

7.574 e Ft-tal

24/1 Önkormányzati igazgatási tevékenység/Igazgatási
feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások
Személyi jellegű kiadások növekednek:

2.427 eFt-tal
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33/2 Körzeti igazgatási feladatok/Építésügyi feladatok
Személyi jellegű kiadások növekednek:
Munkaadókat terhelő járulékok növekednek:
33/3 Körzeti igazgatási feladatok/Okmányiroda
Személyi jellegű kiadások növekednek:
Munkaadókat terhelő járulékok növekednek:
28/2 Mezőgazdasági feladatok/Mezőőri szolgálat
Személyi jellegű kiadások növekednek:
Munkaadókat terhelő járulékok növekednek:
10 Közterületfelügyelet
Személyi jellegű kiadások növekednek:
Munkaadókat terhelő járulékok növekednek:
16/11 Ifjúsági célú tevékenység/Szín-tér pályázat
Személyi jellegű kiadások növekednek:
Munkaadókat terhelő járulékok növekednek:
III. fejezet 1 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
működési kiadásai
Személyi jellegű kiadások növekednek:
Munkaadókat terhelő járulékok növekednek:
VII. fejezet 18 Normatív állami hj. visszafiz. tartalék növekszik

46 eFt-tal
12 e Ft-tal
736 eFt-tal
199 e Ft-tal
64 eFt-tal
17 eFt-tal
184 eFt-tal
51 eFt-tal
34 eFt-tal
9 eFt-tal

54 eFt-tal
15 eFt-tal
3.726 eFt-tal

23. A Közgyűlés jóváhagyja a II/29 Segélyek címszám összesen 26.941 eFt-tal történő
növelését a VII/7. Segélyezési tartalék terhére 7.837 eFt összegben és a VII/1.
Általános tartalék terhére 19.104 eFt összegben.
24. A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumnál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám) – az iskola
épületének felújítása és a számítógéptermek berendezése miatt – a munkaadókat
terhelő járulékok kiemelt előirányzata 400 ezer Ft –tal, a dologi jellegű kiadások
kiemelt előirányzata 1.800 ezer Ft-tal, ill. az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt
előirányzata 2. 400 ezer Ft-tal csökken, a felújítási kiadások 1.300 ezer Ft-os és a
beruházási kiadások 3.300 ezer Ft-os növelése mellett.
25. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1.
címszám 14. alcímszám) történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának
csökkentése 70 ezer Ft értékben, a II. fejezet 49. címszám „Alapítványok és civil
szervezetek támogatása” címszámának egyidejű növelése mellett.
26. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Gyermekkert Óvodánál (Nagyváradi út) (I. fejezet 1.
címszám 25. alcímszám) – udvari játékok vásárlása miatt - történjen meg a beruházási
kiadások kiemelt előirányzatának növelése 409 ezer Ft értékben a dologi jellegű
kiadások egyidejű csökkentésével.
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27. Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép, Szakiskola és
Kollégiumnál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám) - tanulást segítő eszközök
beszerzése miatt - a beruházási kiadások kiemelt előirányzata nő 3.468 ezer Ft
értékben, a dologi kiadások kiemelt előirányzata csökken 3.468 ezer Ft értékben..
28. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Bevételek V. fejezet 1 címszám 15
kiemelt előirányzati szám „Ostoros Községi Önkormányzattól intézményfenntartó
mikrotársuláshoz támogatás értékű bevétel” csökkentését 1.530 eFt-tal. A Közgyűlés
elrendeli továbbá az I. fejezet 1 címszám 11 alcímszám Dr. Kemény Ferenc Általános
Iskola Dologi jellegű kiadásainak csökkentését 600 eFt-tal az Árpád Fejedelem
Tagiskola vonatkozásában, valamint a VII. fejezet 25 címszám „Önkormányzati
feladatellátás tartaléka” 930 eFt-tal történő csökkentését.
29. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Lenkey János Általános Iskolánál (I. fejezet 1.
címszám 10. alcímszám) – interaktív tábla vásárlása miatt – történjen meg a
beruházási kiadások kiemelt előirányzatának emelése 500 ezer Ft értékben a dologi
kiadások kiemelt előirányzatának csökkentése mellett.
Felelős:

Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
Társy József Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Irodavezető.

Határidő: 2009. december 31.

12./ Előterjesztés az inert feldolgozó üzemeltetésére vonatkozó szerződés elfogadására
Előterjesztő:

Habis László
polgármester

Meghívott:

Rittenbacher Ödön ügyvezető
Városgondozás Eger Kft.

Habis László
Korrekciója, hogy ez idáig az amortizációs hányadnak megfelelő áfá-t és a csökkentett bérleti
díjat fizetett a Városgondozás Kft. A változtatásra azért van szükség, mert közreműködő
szervezet részéről igényként fogalmazódott meg, hogy a projekt fenntarthatósága érdekében
az előterjesztés szerinti bérleti díjat állapítsák meg. Ennek az egyéb feltételeiről már
egyeztettek.
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Szeleczki János
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatra
vonatkozóan. Megállapítja, hogy 13 igen 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot
elfogadta.

718/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei jogú Város Közgyűlése az előterjesztés alapján támogatja, hogy továbbra is a
Városgondozás Eger Kft. végezze az inert feldolgozó üzemeltetését a mellékelt megállapodás
tervezet alapján azzal együtt, hogy az alapjogokat és érdekeket nem sértő, a Közreműködő
Szervezetek által kért módosításokkal a későbbiek során az előterjesztett megállapodás
tervezet kiegészíthető.
Felelős:
Határidő:

Habis László
Polgármester
2009. december 31.

MEGÁLLAPODÁS
TERVEZET
amely létrejött egyrészről
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: H-3300 Eger, Dobó tér 2.; adószáma
15379841-2-10; törzsszáma: 15379841-8411-321) képviseletében Habis László Polgármester,
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről
Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3300
Eger, Homok u. 26.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-020372; adószáma: 10630646-2-10)
képviseletében Rittenbacher Ödön ügyvezető igazgató, mint megbízott (a továbbiakban:
Megbízott; a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen: Szerződő felek)
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények:
Szerződő felek rögzítik, hogy 2006. augusztus 31. napján 2006. szeptember 1. napjától 2009.
december 31. napjáig terjedő határozott időre megállapodás jött létre a KIOP pályázat
keretében (KIOP-1.3.0-F-2004-11-0001/2; egri 0752/29 hrsz- on) megvalósult inertfeldolgozó
üzem üzemeltetésére és feladatok ellátására.
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II.
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. decemberében tartandó ülésén hozott
döntésétől függő hatállyal a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A.§. (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel Megbízó, mint végső kedvezményezett KIOP-1.3.0-F2004-11-0001/2 pályázat keretében megvalósult inert feldolgozó üzem üzemeltetésével és a
feladatok ellátásával a Megbízottat bízza meg. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott olyan,
a Megbízó százszázalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet, amely felett a Megbízó tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért
jogszabályon alapuló felelősségére - a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását
illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik.
2. A Megbízott vállalja, hogy a részére átadott létesítményt és az átadott eszközöket a
mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően működteti, és egyben biztosítja az
üzem fenntartásához, működtetéséhez szükséges költségek fedezetét.
3. Felek jelen megállapodást határozott időtartamra kötik, melynek kezdő időpontja 2010.
január 1. napja, lejárata 2012. december 31. napja. A határozott időtartam lejárta után
Megbízó eljárására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A§. (5)
bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.
4. A Megbízott az átadott üzemeltetési jogért díjat köteles Megbízónak fizetni, melynek
összege 32.000.000,- Ft + Áfa/év. Megbízott az üzemeltetési díjat köteles minden év
december 31. napjáig Megbízó Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12033007-0010288300100003 számú számlájára átutalással megfizetni. Megbízott az első évre vonatkozó díjat
2010. december 31. napjáig fizeti meg. Megbízó a II. 1. pont szerinti Közgyűlési döntéstől
függő hatállyal jogosult a szerződés felülvizsgálatára, annak keretén belül módosítások
kezdeményezésére, melyet Megbízott tudomásul vesz.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átadott eszközökkel kapcsolatos, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti értékcsökkenési leírást (amortizációt)
Megbízó képzi.
6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a 2006. augusztus 31. napján létrejött szerződés
szerint átadott vagyonelemekre jelen szerződés időbeli hatályának időtartamáig fennálló
vagyonbiztosítást és gépjármű felelősségbiztosítást köt. Megbízott jelen megállapodás
aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosítások
kedvezményezettjeként Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó feltüntetésre
kerüljön.
7. A Megbízó jelen megállapodás keretében felhatalmazza Megbízott alkalmazottját, illetve
meghatalmazottját, hogy teljes jogkörben eljárjon minden olyan jogkörben, amely a
Megbízónak a 3.) pontban meghatározott tulajdonával összefügg, azzal a kikötéssel, hogy
köteles Megbízó előzetes véleményét kikérni.
8. Megbízott a jó gazda gondosságával köteles a Megbízó ügyeit kezelni, tulajdonát megóvni,
és élni a reá átruházott jogokkal.
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9. A szerződés fennállása alatt a Megbízott jogosult az üzem hasznait szedni, azonban köteles
az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült mindennemű költséget állni. Kivételt képeznek ez
alól a Megbízó fejlesztési döntésének megfelelő fejlesztési jellegű költségek. Megbízott
köteles az átadott eszközöket karbantartani, azok felújításáról, szükség esetén cseréjéről
illetve pótlásáról saját költségén gondoskodni.
10. Megbízott vállalja, hogy a projekt monitoring időszaka alatt Megbízó felé a tájékoztatási,
adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz annak
érdekében, hogy Megbízó a támogató szerv, irányító hatóság felé kötelező adatszolgáltatást,
jelentéstételi kötelezettségét teljesíteni tudja. Megbízott részéről jelen pontban foglalt
kötelezettségén belül szolgáltatandó adatok listája a megállapodás 3. számú mellékletét
képezi. Megbízott ezen túlmenően is köteles Megbízóval együttműködni, a Megbízó által kért
tájékoztatásnak maradéktalanul eleget tenni.
11. A Megbízó jogosult ellenőrizni a Megbízott gazdálkodási tevékenységét. Hiányosságok
esetén észrevételeit írásban rögzíti és Megbízottat azok megszüntetésére kötelezheti.
12. Amennyiben a Megbízott az általa vállalt kötelezettségeknek neki felróható okból nem
tesz eleget, a Megbízó írásbeli felszólítást követően a rendkívüli felmondás jogával élhet, a
gazdasági év végére 5 hónapos felmondási idővel. A felmondás jogát a Megbízó a
Megbízotthoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával gyakorolhatja, amelyet a felmondási
jog gyakorlása feltételeinek bekövetkeztét követően könyvelt levélpostai küldeményként
(tértivevényesen) a Megbízott címére juttat el. A nyilatkozatot tartalmazó iratot a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, vagy
az átvételt megtagadta.
13. Rendkívüli felmondás joga a Megbízottat is megilleti, amennyiben a Megbízó követ el
szerződésszegést. A felmondási idő 5 hónap, amely a gazdasági év végére szólhat.
14. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a
szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a kellő felhatalmazással bírnak, ezért a szerződés
érvényességéhez és hatályba lépéséhez további jóváhagyásra, engedélyre vagy
jognyilatkozatra nincs szükség.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak. Szerződő felek a szerződést átolvasták, értelmezték és azt, mint ügyleti
akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Eger, 2009. november 27.
………………………………………
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Habis László Polgármester
Megbízó

………………………………………
Városgondozás Eger Ipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
képviseletében
Rittenbacher Ödön Ügyvezető Igazgató
Megbízott

47

13./ Előterjesztés a kistérségi munkaszervezet átszervezéséről
Előterjesztő:

Habis László
polgármester

Jánosi Zoltán
Kérdése, hogy nem kellene-e minősített szavazattöbbséggel szavazni a határozati javaslatról?
Dr. Estefán Géza
A javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges, mert ez felhatalmazást ad
ahhoz hogy elkészüljenek azok a dokumentumok, amelyek az esetlegesen későbbi minősített
többség reményében készülnek el. Ez vonatkozik valamennyi kistérségben lévő 16 testületre
is.
Habis László
A témával foglalkoztak a kistérségi tanácsban, lés abban állapodtak meg, hogy lehetőség
szerint decemberben ezt a témát tárgyalják meg. Tudomása szerint van olyan testület, amelyik
nem decemberben, hanem januárban tárgyalja majd ezt a témát.
Szeleczki János
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 14 igen 3
nem 4 tartózkodás mellett a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

719/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a kistérségi munkaszervezet
átszervezéséről szóló előterjesztést, és az abban foglaltakat támogatva felkéri az Egri
Kistérség Többcélú Társulásának elnökségét, hogy a Kistérségi Iroda költségvetési szerv
megszüntetése, és a munkaszervezeti feladatok Eger MJV Polgármesteri Hivatala útján
történő ellátására vonatkozóan a szükséges dokumentumok és döntések előkészítését kezdje
meg, és azokat jóváhagyás végett – a Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásával
egyidejűleg – a polgármester útján terjessze a tagönkormányzatok képviselő-testületei elé.
Felelős:

Habis László. polgármester a jelen
határozat közléséért
Határidő: a határozat meghozatalától számított 3 munkanapon belül
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14./ Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft
számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
Előterjesztő:

Habis László
polgármester

Meghívott:

Pataki Zsuzsanna ügyvezető
Művészetek Háza Eger Kft.

Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 19 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

720/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 396/2006.(IX.21.) számú
határozattal a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft részére
jóváhagyott 10.000.000 Ft összegű tagi kölcsön visszafizetési határideje 2010. december 31.
napjáig meghosszabbításra kerüljön. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2010. február 28.

Szeleczki János
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.
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15./ Előterjesztés a Városi Stadionban atlétikai pálya kialakítása tárgyában
Előterjesztő:

Szeleczki János
alpolgármester

Szeleczki János
1954-ben épült meg az egri Városi Stadion, és ez idő alatt ez a létesítmény nagyobb felújítást
nem kapott. Folyamatosan elhasználódott, és a mai állapotában a nézőtér egy részét le kellett
zárni, illetve az atlétikai pálya rossz minőségű lett. Sportvezetők olyan kérelmet nyújtottak be,
hogy kérik a pálya felújítását. Indokaik között szerepelt 17 ezer gyermek kötelező
feladatellátása. Jelenleg a város költségvetésében nem szerepel ilyen tétel. Az előterjesztés
célja, hogy készüljön egy engedélyezési kivitelezési terv, melyhez 5 millió forintot a
közgyűlés biztosítson.
Jánosi Zoltán
Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatta az előterjesztést, és amennyiben a tervek elkészültek,
kerüljön vissza a bizottság elé.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 19 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

721/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy Eger Megyei Jogú Város a 2010. évi
költségvetés terhére biztosítandó 5.000 eFt összegből készíttesse el az atlétikai pálya
engedélyezési és kiviteli terveit. Keressen pályázati lehetőséget a kivitelezési munkák
fedezetének biztosításához.
A létesítmény megvalósításának költségeire az elkészítendő tervekben rögzített pontos
műszaki tartalmak ismeretében, a pályázati lehetőségek függvényében külön közgyűlési
döntés szükséges a finanszírozás mértékéről és időszakáról, az erről szóló előterjesztést 2010.
júliusi Közgyűlésre kell elkészíteni.
Az időigényes előkészítő munkák miatt a Közgyűlés felhatalmazza a Hivatalt, hogy a tervező
kiválasztására a közbeszerzési eljárást soron kívül folytassa le.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
2010. december 31.
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16./ Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid kibocsátás
csökkenést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatására
Előterjesztő:

Ficzere György
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak az 1. számú határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 21 igen
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 19
igen szavazattal a Közgyűlés a rendeletet elfogadta.

722/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – benyújtott pályázatuk alapján – úgy dönt, hogy a
Remenyik u. 1/A. (hrsz.6916/16) társasház számára nyújtson Önkormányzati támogatást a
módosított 38/2009. (VIII.28.) számú Önkormányzati rendeletben meghatározott, alábbi
feltételekkel:
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást 2010-ben az
éves költségvetési rendeletében e célra történő elkülönítéssel biztosítja.
Az Önkormányzat az állami támogatást igénylő pályázó számára a pályázat benyújtásához
szükséges, Önkormányzat által biztosítandó dokumentumokat átadja.
Az Önkormányzat az állami támogatásban részesülő pályázóval támogatási megállapodást
köt, mely tartalmazza az önkormányzati támogatás nyújtására és felhasználására vonatkozó
feltételeket.
A társasház címe
Remenyik u. 1/A.
A társasház hrsz
6916/16
A tervezett felújítás teljes költsége
5.962.000
Támogatás szempontjából elismerhető
5.362.000
bekerülési költség
Önkormányzati támogatás összege
893.667
Lakástulajdonosok által vállalt saját erő
2.681.000
összege
Önkormányzati támogatás formája és Vissza nem térítendő támogatás,
folyósításának módja
melynek folyósítása utólagosan, a
hiánypótlás mentes műszaki átadást
követően egy összegben, átutalással
történik
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Kért állami támogatás összege

1.787.333
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
2009. december 31.

723/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja 632/2009. (X.22.) számú határozatát az
alábbiak szerint:
„ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzati tulajdonú Rákóczi u. 810. (hrsz. 2015/23) számú lakóépületben a lakások homlokzaton levő nyílászáróinak cseréjét,
a külső homlokzat utólagos hőszigetelését, továbbá a lapostető hő- és vízszigetelését és az
ehhez szükséges pályázat benyújtását.
A lakóépület számára biztosítja a hivatkozott munkák elvégzéséhez szükséges beruházási
költség állami támogatás feletti részének megfelelő saját erőt (bruttó 87.011.143,-Ft összeget).
A lakóépület címe
A társasház hrsz
A tervezett felújítás teljes költsége
Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség
Önkormányzati saját erő összege
Kért állami támogatás összege, melyből
- költségarányos rész
- hatékonyság arányos rész

Rákóczi u. 8-10.
2015/23
165.520.356
162.432.856
87.011.143
78.509.213
54.144.285
24.364.928

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az állami támogatás elnyerése esetén a
87.011.143,- Ft saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében e célra elkülöníti, melyből:
12.000.000 Ft
- 2006. évi bérlakás értékesítésből származó pénzmaradvány
- 2007. évi bérlakás értékesítésből származó pénzmaradvány
17.000.000 Ft
- 2008. évi bérlakás értékesítésből származó pénzmaradvány
30.000.000 Ft
- 2010. évi költségvetési fedezet
28.011.143 Ft”

Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
2009. december 31.
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17./ Előterjesztés a 192/2009. (IV.30.) számú közgyűlési határozat módosítására
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az
határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 20 igen szavazattal a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.

724/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja a 192/2009. (IV.30.) számú közgyűlési
határozatot az alábbiak szerint: az önálló építési teleknek nem minősülő egri 6156/8 hrsz-ú
közterületből 409 m2 térmértékű terület értékesítését Borbás Tibor Eger, Maklári u. 48. sz.
alatti ingatlan tulajdonos, mint állagvevő és Borbás Lászlóné haszonélvezeti jog vevő részére
összesen 4.946.446,- Ft áron, mely tartalmazza a haszonélvezeti jog ellenértékét (400.000,- Ft
összegben) is az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008.(II.01.) sz. közgyűlési rendelet 23.§. (2) bekezdés b.) pontja alapján.
Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2010. február 28.

18./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Meghívott:

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az
határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 19 igen szavazattal a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
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725/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
beszámolót elfogadja.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal

Habis László
Az ülés vezetését átadja Alpolgármester úrnak.

19./ Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. év I. negyedévi feladattervére,
valamint a 2010. év II. negyedévi feladatterv-tervezetére
Előterjesztő:

Habis László
polgármester

Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy
szavazzanak a határozati javaslatra vonatkozóan. Megállapítja, hogy 19 igen szavazattal a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.

726/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2010.
év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

folyamatos
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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2010. I. negyedévi feladatterv

A közgyűlés időpontja:

2010. január 28.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
módosítására az Eger, Donát utca – 0296/1 hrsz telek kapcsán ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Lajosváros nyugati
terület 504-es tömbre vonatkozó Szabályozási Terv módosítására ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Baktai út 0939/74,
0939/68, és a 2970/5 ingatlannal határolt terület Szabályozási Terv módosítására
( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról
szóló 9/2005. (III. 04.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a lakáshoz jutás helyi
támogatásának rendjéről szóló 16/2003. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft 2010. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és 2010. évi munkatervéről
Előterjesztés az Agria-Humán Kft 2010. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról és 2010. évi munkatervéről
Előterjesztés az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti tervéről
Előterjesztés az Egri TISZK Kft. 2010. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság 2009. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról és 2010. évi munkatervéről
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2010. évi üzleti tervéről, a Felügyelő Bizottság
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és 2010. évi munkatervéről
Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrás Kft 2010. évi üzleti tervéről, a Felügyelő
Bizottság 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról és 2010. évi munkatervéről
Előterjesztés az ügyvezető igazgatók 2010. évi bérfejlesztéséről, prémiumfeladatuk
meghatározásáról
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Előterjesztés a „Bentlakásos intézmények fejlesztése” című (kódszám: TIOP-3.4.2.)
pályázati kiírásra benyújtani kívánt pályázatról („Korszerű Gondozói Ház kialakítása
Egerben” Eger, Tárkányi út 25. 1161/3 hrsz)
Előterjesztés a Lakásigénylési névjegyzék módosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat a sportlétesítmények 2010. évi használatára
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság valamint a Polgármester 2009. IV.
negyedévben saját hatáskörben hozott döntéseiről
Tájékoztató a pedagógusok továbbtanulási és továbbképzési tervéről
Tájékoztató az Eger, Tetemvár és Vécseyvölgy úti zárt csapadékcsatorna építése és a
nyíltárkos rendszer rekonstrukciója című projekt végrehajtásáról
Tájékoztató a Szvorényi utca felújításának végrehajtásáról
Tájékoztató az AGÓRA program aktuális helyzetéről

A közgyűlés időpontja:

2010. február 25.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítására az Eger, Rácz hóstya városrész településszerkezeti
tervének, szabályozási tervének és építési szabályzatának módosítására a Kisasszony úti
volt honvédségi területre vonatkozólag ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger 01088/2 hrsz-ú Pirittyódomb helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánítására ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Dél-keleti városrész
Tihamér út – vasúti pályatest – Kistályai út – belterületi határ és a 10437/1 hrsz-ú ingatlan
által határolt terület Szabályozási Tervének módosítására ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2009. (II. 27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezet az Eger város nevének,
címerének és zászlajának használatáról szóló 4/1992. (II. 11.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete a Pro Cultura Agriae-Díj és Nívódíj
alapításáról és adományozásáról szóló 9/2000. (III.03.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelet-tervezete az Önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön
szolgáltatások díjai megállapításának szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés a közoktatási intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2010.
március 1-jei hatályú változásaival összefüggő előirányzat módosításokról
Előterjesztés a Nyugdíjasházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Előterjesztés a Garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat a 2010. évi sportcélú támogatások felosztására
Javaslat az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási tervére
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2009. december havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításról
Tájékoztató a 2009. évben benyújtott pályázatokról

A közgyűlés időpontja:

2010. március 25.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítására Eger, Szépasszony-völgy városrész Szabályozási
tervének felülvizsgálata kapcsán, valamint javaslat Eger Településszerkezeti tervének
módosítására ( II. forduló )
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítására Eger, K2-es út és környéke szabályozási terv II. üteme
kapcsán ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város rendelet-tervezete a levegőminőség védelméről szóló 20/2004.
(VI. 04.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezet Eger Berva-völgy, Meleg-oldal
helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánítására ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati fenntartású
nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért kérhető térítési
díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 19/2008. (IV. 25.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek
kijelöléséről, és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.20.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat tulajdonában
lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályokról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló
14/2007. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésére
Előterjesztés az Agria Volán Zrt. részére átadott működési pénzeszköz és a normatív
támogatás elszámolásáról
Előterjesztés a Szent József Forrás vizének hasznosításáról
Előterjesztés az egri 10291/11, 10291/12, 10291/13 hrsz-ú ingatlanok MÁV Zrt-től történő
megvásárlására.
Előterjesztés az „Előny 2010” pályázat kiírásáról
Előterjesztés az egri Körcsarnok korszerűsítésére vonatkozó KEOP pályázat benyújtásáról
Előterjesztés az egri Kereskedelmi Mezőgazdasági Vendéglátóipari Szakközépiskola –
Szakiskola és Kollégium energetikai korszerűsítési pályázatának benyújtásáról a KEOP2009-5.3.0/A intézkedésre
Előterjesztés a gyermekjóléti és szociális intézmények nyersanyag-normáinak és rezsi
költségeinek 2010. április 1-jei emeléséről
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
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Előterjesztés az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. év II. negyedévi feladattervére,
valamint a 2010. év III. negyedévi feladatterv-tervezetére
Javaslat az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére, prémium feladataira
Javaslat az egyesületek 2010. évi uszodahasználatára fordítandó pénzügyi keret felosztására
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

2010. II. negyedévi feladatterv-tervezet
A közgyűlés tervezett időpontja:

2010. április 29.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
módosítására az Eger, Donát utca – 0296/1 hrsz telek kapcsán ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítása az Eger, Külterület keleti rész déli részének (Kistályai
út- Vécsey völgy utca- Eger város közigazgatási határa) Szabályozási terve és
Településszerkezeti terv módosítása kapcsán ( I. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger 01088/2 hrsz-ú Pirittyódomb helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánítására ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2009. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város kötelező
közművelődési és kulturális feladatairól szóló 47/2000. (IX.15.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi szociális támogatásokról
és a gyermekvédelmi ellátásokról valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló
21/2006. (V. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
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Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2009.
évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2009. évi
beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2009. évi
prémiumfeladatának kiértékeléséről
Előterjesztés az Eger, Bajcsy Zs. u. 15. és az Eger, Széchenyi u. 78. szám alatti ingatlanok
hasznosításáról
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületében található ingatlanok hasznosításáról
Előterjesztés az Eger Termál Kft részére nyújtott működési és fejlesztési célú pénzeszköz
elszámolásáról
Előterjesztés az „Eger Testneveléséért és Sportjáért”, valamint az „Eger Kiváló Sportolója”
kitüntetés adományozására
Előterjesztés a Lakásigénylési névjegyzék módosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az Eger Város Oktatás- és Nevelésügyéért, az Eger Kiváló Pedagógusa kitüntetés
valamint a Polgármesteri Dicséret elismerés adományozására
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2010. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság valamint a Polgármester 2010. I
negyedévben saját hatáskörben hozott döntéseiről
Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanévben elért
eredményeiről

A közgyűlés tervezett időpontja:

2010. május 27.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Berva-völgy, Melegoldal helyi jelentőségű védett természetvédelmi területté nyilvánítására ( II. forduló )
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Dél-keleti városrész
Tihamér út – vasúti pályatest – Kistályai út – belterületi határ és a 10437/1 hrsz-ú ingatlan
által határolt terület Szabályozási Tervének módosítására ( II. forduló )
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város
környezetvédelmi programjáról ( I. forduló )
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft 2009. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról,
az ügyvezető igazgató 2009. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről
Előterjesztés az Agria-Humán Kft 2009. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról
Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft 2009. évi beszámolójáról és
eredményfelosztásáról, az ügyvezető igazgató 2009. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről
Előterjesztés az Agria Film Kft 2009. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, az
ügyvezető igazgató 2009. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2009. beszámolójáról és eredményfelosztásáról
Előterjesztés Heves megyei Vízmű Zrt. részére átadott fejlesztési pénzeszköz, valamint a
2009. évben beadott lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási pályázat során elnyert
pénzösszeg elszámolásáról
Előterjesztés a garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat az „Előny 2010” pályázat keretében történő alapítványi támogatásra
Javaslat intézményvezető határozott időre szóló megbízására
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2010. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működéséről
Tájékoztató az Egri Kisdiák Tanács és a Városi Diáktanács éves tevékenységéről
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A közgyűlés tervezett időpontja:

2010. június 24.

Napirendek:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi
Építési Szabályzatának módosítására az Eger, Rácz hóstya városrész településszerkezeti
tervének, szabályozási tervének és építési szabályzatának módosítására a Kisasszony úti
volt honvédségi területre vonatkozólag ( II. forduló )
Előterjesztés önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
Előterjesztés a közoktatási intézmények 2010/2011. tanévi mutatószámainak várható
alakulásáról, valamint az ezzel összefüggő előirányzat módosításokról
Előterjesztés a Lakásigénylési névjegyzék módosítására
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés az elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. év III. negyedévi feladattervére,
valamint 2010. év IV. negyedévi feladatterv-tervezetére
Javaslat közoktatási
jóváhagyására

intézmények

nevelési,

pedagógiai

programjának

fenntartói

Javaslat a "Pro Agria Díj" adományozására
Javaslat a "Pro Cultura Agriae-Díj és Nívódíjak" adományozására
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Tájékoztató a 2010. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által beadott TÁMOP 5.2.5/08/01/C
(Gyermek és fiatalok integrációs programjai, kábítószerügyi komponens) pályázat
megvalósításáról
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Szeleczki János
Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

1./ Sürgősségi indítvány
Előterjesztés az Érsekkert Tenisz Klub
meghosszabbítására

Egyesület bérleti

Előterjesztő:

Jánosi Zoltán
tanácsnok

Meghívott:

Szűcs Lajos
Érsekkert Tenisz Klub Egyesület vezetője

szerződésének

Jánosi Zoltán
Többször találkoztak már az anyaggal. 2003. május 16-án jött létre a megállapodás 5 éves
használatról. Amennyiben az megállapodásnak megfelel a szervezet, úgy újabb 5 évre
meghosszabbítható a szerződés. A szervezetnek egy 25 milliós munkát kellett elvégezni a
teniszpályán.
Bodnár Pál
Javaslata, hogy figyelembe véve, hogy megromlott a kapcsolat az önkormányzat és a
szervezet között, ez nem megoldás. Bízzák meg a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságot,
hogy vizsgálja meg a működés feltételeit, az elmúlt időszakra és tegyen javaslatot az
együttműködés lehetőségére, és az üzemeltetés biztosítására. Erre határidő a 60 napon belüli
időszak, vagyis a februári közgyűlésig. Ha a Bizottság egy mindkét fél számára elfogadható
javaslattal élne, akkor a kérdés megoldódna.
Habis László
A döntés végrehajtásához ragaszkodni kell. Megoldást kell találni. Adva van egy jogerős bírói
döntés, és ez megfelel a város érdekeinek. Ennek az ingatlannak lennie kell egy
vagyonkezelőjének, és meg kell találni a megfelelő hasznosítási megoldást. Kiosztottak egy
olyan levelet, amelyet október 19-án a Magyar Tenisz Szövetség elnökének megírt.
Bodnár Pál
Most ne legyen döntés, elhamarkodott lenne, hanem vitassák meg.
Szeleczki János
Elhangzott, hogy rossz a viszony a Klub és az önkormányzat között. Kéri, hogy indokolják
meg.
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Habis László
Kéri, hogy szavazzanak Bodnár tanácsnok Úr módosító indítványáról. Megállapítja, hogy 13
igen 5 nem és 4 tartózkodás mellett a módosító indítványt a Közgyűlés elfogadta.
727/2009. (XII. 17.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottságot,
hogy vizsgálja meg az Önkormányzat tulajdonában álló érsekkerti teniszpálya működési
feltételeit és tegyen javaslatot a Közgyűlésnek az üzemeltetés biztosítására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
Polgármester
2010. február 28.

20./ Tájékoztató a 2009. november havi polgármesteri
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról
Előterjesztő:

és

intézményvezetői

Habis László
polgármester

Szeleczki János
Polgármester úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 20 igen szavazattal
a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

21./ Tájékoztató a 2004. évi közös helyi hulladékgazdálkodási terv időarányos
végrehajtásáról
Előterjesztő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen 1 nem
szavazattal a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.
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22./ Tájékoztató az önkormányzati fenntartású általános iskolák működési (felvételi)
körzetének felülvizsgálatáról, módosításáról a 2010/2011. tanévre
Előterjesztő:

Dr. Sipos Mihály
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen szavazattal
a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Napirend utáni hozzászólások:
Vizi Gyula
Az 1. téma az Almárvölgyi utca burkolatának kiépítéséről szól. A hivatalvezetés a témát
illetően jól tájékozott. Szeretne választ kapni arra a kérdésre, hogy az Önkormányzat tud-e,
akar-e segíteni a területen bajba jutott lakóknak? A területen vállalkozó által megvásárolt
ingatlanokon társasház építések történtek. A vállalkozási szerződés része volt a teljes körű
közmű kiépítés, ebbe beleértve az út is. A vállalkozó a szerződés teljes körű teljesítését
követően eltűnt. Kb. 50 család abba a helyzetbe jutott, hogy az infrastrukturális fejlesztések
közül a közút kiépítése elmaradt. Felnémeten van egy másik terület is, ahol az építtetők
hasonló módon pórul jártak.
Köszönetét fejezi ki az illetékes szakiroda felé, hogy a Vadrózsa és Mályva utca közötti
szakaszán ideiglenes járda készült.
Császár Zoltán
Megköszöni Polgármester úrnak, Gadavics Gyula irodavezető úrnak, hogy a körzetében lévő
számos problémára megoldást találtak. Körzete szépen fejlődik.
Deák Boldizsár
A Rákóczi út és Vallon utca kereszteződésében már régóta aktuális egy rendőrlámpa
elhelyezése. Erre a költségvetésben elkülönítettek 5 millió forintot. Szeretné, ha a következő
évben a lámpa elhelyezésre kerülne.
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Gadavics Gyula irodavezető
Valóban van a költségvetésben 5 millió forint erre a célra elkülönítve, és már 2 éve tárgyalnak
a Közút Kht-val. Kéri képviselő úrtól, hogy a januári egyeztető tárgyalásra jöjjön el.
Felszólalási jegy:
Hamza Etelka
Gratulál Polgármester úrnak az országgyűlési képviselői jelöltségéhez. Felsóhajtott a város
nagyobbik fele.
Úgy tudja, hogy az itt feltett kérdésekre vagy itt helyben, vagy 15 napon belül a
megkérdezettnek válaszolnia kell. Egyetlen egyszer kapott kimerítő választ Jegyző úrtól. Két
hónapja megkérdezte Deák Boldizsár képviselő úrtól, hogy az 1 éve felajánlott 1 millió
forintot a Kórházvédők számlájára megkapják-e. Erre választ nem kapott.
Horváth Mátyás
Nem olyan régen a Szent József forrással kapcsolatban nehezményezték a rendkívüli
Közgyűlés összehívását, és személyesen is megjelentek itt, hogy nyomatékot adjanak
elképzelésüknek. Deák Boldizsár lecsürhézte a civileket. De nem volt különb Dr. Nagy Imre
képviselő úr sem. Az alkotmány 2 §-ában benne van, hogy a nép a hatalmát képviselőkön
keresztül és közvetlenül gyakorolja.
Deák Boldizsár
Kéri Horváth Mátyás urat, hogy tartózkodjon a hazugságtól. Ha úgy érzi, hogy igaza van,
akkor forduljon hozzá.
Habis László
A rövid technikai szünet után köszöntik Dr. Lőrincz György urat, aki az év bortermelője lett.
A köszöntés után a Közgyűlést zárt üléssel folytatják.

K.m.f.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

