JEGYZŐKÖNYV
Készült: az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2011. április 28-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Ficzere György
Császár Zoltán
Kormos Gyula
Szarvák Zsolt
Rátkai Attila
Sós István
Varga Imre
Vendrei Mária

a bizottság elnöke
a bizottság tagja
a bizottság tagja
a bizottság tagja
Főépítész
Alpolgármester
Főépítészi Csoport
VFÜ Iroda mb. vezetője

Tárgy: A közgyűlés előtti rendkívüli bizottsági ülés egyetlen napirendi pontja.
A bizottsági tagok közül jelen van 4 fő, a bizottság határozatképes.
1. napirendi pont: Előterjesztés a HU-NER-TOWN 300-as pályázat együttműködési
megállapodásához
Sós István
Az együttműködési megállapodás az UKB rendes (április 18-i) üléséig nem készült el, de
ennek aláírására mindenképpen a mai közgyűlésen fel kell hatalmazni a polgármester urat, mert
május 9-ig be kell nyújtani a megállapodást. Összesen 8 szervezet csatlakozott a programhoz.
2012-től kezdődően 2015-ig várhatóan 10 milliárdos nagyságrendű megújuló energiával
üzemelő energetikai fejlesztés valósulhat meg. Ebből 2,5 milliárd forint uniós támogatás, 7,5
milliárd forint pedig magyar kormányzati támogatás lenne. A résztvevő önkormányzatoknak ez
anyagi terhet nem jelentene.
Császár Zoltán
Miért csak egyedül a MAKROVIRKA értékesítheti a naperőmű termelését.
Varga Imre
Ez a MAKROVIRKA szabadalma, csak ha megvásárolja valaki a licenset akkor használhatja.
Császár Zoltán
Mi a garancia arra, hogy 12-13 év alatt megtérül, valamint mit jelent az, hogy az állami
adóztatás mértéke nincs meghatározva, jelenleg csak becsülni lehet? Ezek nyitott kérdések.
Sós István
A konzorciumi megállapodásban szerepel, hogy a gazdasági események kedvezőtlen alakulása
esetén lehetőség van a kilépésre.
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Rátkai Attila
Az önkormányzat számára nem fontos a megtérülési idő, mert a beruházási költség, nem az
önkormányzatot terheli. Viszont az önkormányzati intézmények működési költségeit a rendszer
beindulásától drasztikusan csökkenteni tudja.
Szarvák Zsolt
Úgy gondolja, hogy ha tudnak valamit tenni a megújuló energia hasznosításáért és az a
városnak nem kerül pénzbe, még ha ez távlati is, tegyék meg.
Kormos Gyula
A napelem és a napkollektor között különbség van. A napkollektornál csőhálózatban nappal
vizet melegítenek és ezt használati melegvízként használják. A napelem egy nagyon vékony
lemez, amelyik közvetlenül elektromos áramot állít elő az ÉMÁSZ által kiépített hálózatra, de
nem az ÉMÁSZ számára, és úgy osztja el újra az ebben résztvevők számára. Ezért tágabb a
felhasználhatósági lehetősége.
Rátkai Attila
Uniós cél a szén-dioxid (CO2) kibocsátás csökkentése, amelyhez Magyarország is csatlakozott.
53/2011. (04. 28.) sz. döntés
Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal javasolja
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza Habis László polgármester urat a HUNER-TOWN 300-as pályázat beadásához szükséges együttműködési megállapodás
aláírására.
Felelős: Habis László megbízásából:
Rátkai Attila irodavezető
Határidő: Azonnal
Több hozzászólás nem lévén Ficzere György elnök úr az ülést bezárta.

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