Ikt.sz.: 1495-9/2017

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városimázs Bizottság és a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság 2017.
június 22-én az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
(Eger, Dobó tér 2. sz. Városháza, II. tárgyaló) megtartott n y í l t üléséről.
Jelen vannak
Bizottságok részéről: Gál Tibor, elnök
Bognár Ignác, képviselő tag
Szabó Attila, külső tag
Kovács-Csatlós Tamás, képviselő tag / elnök
Császár Zoltán, képviselő
Mandák Attila, szakértő
Szarvák Zsolt, szakértő
Hivatal részéről:

Martonné Adler Ildikó, alpolgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
Rátkai Attila, irodavezető, főépítész
Nagy Tamás, építész, településfejlesztési ügyintéző
Tuza Róbert, irodavezető

Meghívott:

Badacsonyiné Bohus Gabriella, Egri Civil Kerekasztal
Koltai Ottó, Egri Civil Kerekasztal
Püski Viktória, EKMK megbízott igazgató
Kiss Renáta, pályázó
Lisztóczki Mónika, Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezetének delegáltja
Dsupinné Milány Anna, Közalkalmazotti Tanács delegáltja

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Ivett

Kovács-Csatlós Tamás
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, tagjai közül
4 fő jelen van. A bizottság elnöke kéri, hogy szavazzanak a kiküldött napirendi pontok
elfogadásáról. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat. Átadja a szót Gál Tibornak.
Gál Tibor
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, tagjai közül
4 fő jelen van. A bizottság elnöke kéri, hogy szavazzanak a kiküldött napirendi pontok
elfogadásáról. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi
pontokat.

1. Előterjesztés az Eger, Erzsébet udvar 4911/2 helyrajzi számú ingatlan
meghatározott területének a Szent János utca 4. szám (hrsz.: 4912) alatti
Társasház részére történő használatba adásáról, és elkerítéséről
Előterjesztő: Kovács-Csatlós Tamás, tanácsnok
Előadó: Rátkai Attila, irodavezető, főépítész
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Kovács-Csatlós Tamás
Köszönti Rátkai Attila irodavezető Urat és átadja neki a szót.
Rátkai Attila
Elmondta, hogy kérelem érkezett a telekrész bérlésére és használatbavételére. A telek
alulhasznosított állapotban van, udvarhoz nem méltó módon, másra használják, mint
amire hivatott. A kérelmet benyújtó rendben tartaná és elkerítené az érintett részt. Az
iroda megvizsgálta a terület elidegenítését nem javasolják, mivel a TOP Zöldváros
Program keretén belül már készült egy rekonstrukciós terv, melyben az érintett terület
is szerepel. A kerítés kialakításához az Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges. A
kérelmező már előzetes egyeztetéseket folytatott ez ügyben, egy feltételt kell szabni
hogy a kerítést nyitva kell hagyni.
Mandák Attila
Elmondta, hogy a lakók többször kérték, hogy estére legyen zárható az udvar, ezzel is
megvédve annak épségét. Esténként sajnálatos módon többször is előfordul, hogy ott
alszanak a hajléktalanok.
Császár Zoltán
Kérdezte, hogy eddig az Önkormányzat, hogy tűrte ezt az állapotot, hogy egy idősek
otthona és egy játszótér is van a közelben? Az Erzsébet udvarnak három kijárata van, a
többi udvar és átjáró esténként le van zárva, ezzel elzárva a közlekedést, ami szerinte
nem szerencsés. Jogilag ugyan nem érinti az előterjesztést, mert hárman laknak a
társasházban és harmadolva van a szavazati és tulajdoni joguk, viszont a kérelmet
benyújtó, mint tulajdonos szerepelt a kérelmen, erre figyelni kell, hogy később jogilag
ez ne okozzon problémát.
Bognár Ignác
A használatba adás örök életre szól vagy van időkorlát?
Rátkai Attila
Ez egy hosszabb idejű szerződés, mely egy évre szól, viszont évente meg lehet újítani.
Kovács-Csatlós Tamás
Egyetért az udvar rendbetételével, elmondta, hogy sajnos nem csak ez a szakasz, hanem
a Gólya út és a Butler ház közötti szakasz is hasonló állapotban van, a lakók sokszor
panaszkodnak. Az utóbbi Városimázs Bizottság alkalmával egy sétán vettek részt
Badacsonyiné Bohus Gabriella vezetésével, melynek alkalmával jobban megismerhették
a belvárosi udvarok történetét és jelenlegi állapotát is. Elmondta, hogy a lezárásokra
azért van szükség, mert a lakók sokszor panaszkodtak arra, hogy esténként

hangoskodnak és tiszteletben kell tartani az ő kérésüket is. Úgy gondolja ezt a
kezdeményezést támogatni kell.
Rátkai Attila
Szót kér és egy kiegészítést tesz hozzá az előterjesztéshez, mely a nyithatóságra tesz
javaslatot.
Kovács-Csatlós Tamás
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és
Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörében eljárva támogatja az Eger, Szent János
utca 4. szám (hrsz.: 4912) alatti Társasház kérelmét, azaz támogatja a Társasház
mögötti, természetben az Erzsébet tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es
részterületének Társasház számára történő használatba adását, és ezzel együtt annak
elkerítését, amennyiben a Társasház saját feladataként és kötelezettségeként vállalja a
terület rendszeres gondozását, karbantartását.
A kerítés műszaki részleteit Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Főépítészi Irodájával egyeztetni szükséges.
A Bizottság ennek értelmében kéri, az érintett területrész, természetben az Erzsébet
tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es részterületének a TOP zöldváros kialakítása,
belvárosi terek komplex megújítása c. projektből történő kivonását, és ennek
megfelelően a belső udvar felújítására vonatkozó tervek korrekcióját.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
45/2017.(VI.22) VKB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és
Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörében eljárva támogatja az Eger, Szent János
utca 4. szám (hrsz.: 4912) alatti Társasház kérelmét, azaz támogatja a Társasház
mögötti, természetben az Erzsébet tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es
részterületének Társasház számára történő használatba adását, és ezzel együtt annak
elkerítését, amennyiben a Társasház saját feladataként és kötelezettségeként vállalja a
terület rendszeres gondozását, karbantartását.
A kerítés műszaki részleteit Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Főépítészi Irodájával egyeztetni szükséges.

A Bizottság ennek értelmében kéri, az érintett területrész, természetben az Erzsébet
tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es részterületének a TOP zöldváros kialakítása,
belvárosi terek komplex megújítása c. projektből történő kivonását, és ennek
megfelelően a belső udvar felújítására vonatkozó tervek korrekcióját.
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és
Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörében eljárva támogatja az Eger, Szent János
utca 4. szám (hrsz.: 4912) alatti Társasház kérelmét, azaz támogatja a Társasház
mögötti, természetben az Erzsébet tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es
részterületének Társasház számára történő használatba adását, és ezzel együtt annak
elkerítését, amennyiben a Társasház saját feladataként és kötelezettségeként vállalja a
terület rendszeres gondozását, karbantartását.
A kerítés műszaki részleteit Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Főépítészi Irodájával egyeztetni szükséges.
A Bizottság ennek értelmében kéri, az érintett területrész, természetben az Erzsébet
tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es részterületének a TOP zöldváros kialakítása,
belvárosi terek komplex megújítása c. projektből történő kivonását, és ennek
megfelelően a belső udvar felújítására vonatkozó tervek korrekcióját.
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
56/2017.(VI.22.) VIB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és
Környezetvédelmi Bizottsága saját hatáskörében eljárva támogatja az Eger, Szent János
utca 4. szám (hrsz.: 4912) alatti Társasház kérelmét, azaz támogatja a Társasház
mögötti, természetben az Erzsébet tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es
részterületének Társasház számára történő használatba adását, és ezzel együtt annak
elkerítését, amennyiben a Társasház saját feladataként és kötelezettségeként vállalja a
terület rendszeres gondozását, karbantartását.
A kerítés műszaki részleteit Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Főépítészi Irodájával egyeztetni szükséges.
A Bizottság ennek értelmében kéri, az érintett területrész, természetben az Erzsébet
tér (hrsz.: 4911/2) meghatározott 85 m2-es részterületének a TOP zöldváros kialakítása,

belvárosi terek komplex megújítása c. projektből történő kivonását, és ennek
megfelelően a belső udvar felújítására vonatkozó tervek korrekcióját.
2. Előterjesztés a téliesített vendéglátó ipari előkertek üzemeltetési
feltételeiről, és a nyári szezonban alkalmazható szerkezetek kialakításáról
Előterjesztő: Kovács-Csatlós Tamás, tanácsnok
Előadó: Rátkai Attila, irodavezető, főépítész
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Rátkai Attila
Elmondta, hogy három kérelem érkezett, az egyik a Jókai utcai Rádi kitelepülés, melyben
kérik, hogy ne kelljen elbontani az építményt. A másik a Bar Italia felől érkezett,
szeretnének egy nyári kitelepülést csinálni, hasonlóan, mint a szomszédos Bajor Sörház.
A sarki Depresso kávézóval egyidőben készült volna el ez a kitelepülés, viszont a
munkálatok csúsznak. A harmadik a Deja Vu étterem, a helyzete hasonló, mint az
elsőként említett Rádi Pékség kitelepülése, hogy az oldalfalak elbontásra kerültek,
viszont a dobogó és a korlát ott maradt.
Császár Zoltán
Kérdezte, hogy annak idején a Deja Vu étterem, hogy kaphatott engedélyt, hiszen
tudomása szerint a Közterület Felügyelet ezt nem engedélyezte. A Jókai utcai
kitelepülést nem támogatja, a Bar Italia „üvegketrece” szerinte téli és nyári
kitelepülésnek is megfelel. Hiányolja, hogy a járdákat nem lehet egészében használni a
sok kitelepülés miatt.
Szabó Attila
Elmondta, hogy a bejárás alkalmával nézték meg a Deja Vu Éttermet és egyetért vele,
hogy nehéz a közlekedés előtte, mivel a kitelepülés mellett még több tábla is nehezíti a
közlekedést. A három kitelepülésről külön-külön lesz a szavazás vagy egyben?
Rátkai Attila
A döntési javaslat második része ad egy kapaszkodót a szavazással kapcsolatosan. Ha
lejárt a 180 nap a téliesített szerkezetek elbontandók. Így lehet egyben szavazni a három
építményről.
Gál Tibor
Ha ez szabályzatban foglalva van, miért kell külön szavazni róluk?
Rátkai Attila
Azért hozta bizottsági ülésre az anyagot, mivel külön kérelmek érkeztek ezekről, és nem
csak a téliesített építményről magáról van szó, hanem a dobogó és a korlát szerkezet
elbontásáról is.
Mandák Attila
Az a meglátása, hogy van egy rendelet, amit nagyjából mindenki betart, de vannak
olyanok, akik kérelmezik, hogy ne kelljen elbontani az építményeket. Ha most ennek a

háromnak engedik, akkor később a többinek is kell majd és akkor nem lesz értelme a
rendeletnek sem.
Császár Zoltán
Egyetért Mandák Attilával és Gál Tiborral is. Véleménye szerint kellene egy olyan
személy, akinek ez a feladata, hogy felülvizsgálja a kitelepüléseket és a kérelmeket és
neki lenne döntési joga ebben.
Bognár Ignác
A Dobó utcánál a fagylaltozónál adtak engedélyt korábban a dobogó meghagyására,
hiszen az csak nyáron van nyitva. Úgy véli nincs következetesség. A Deja Vu kapcsán
említette, hogy jó lenne, ha már idegen nevű a név, több nyelven is fel lenne tüntetve az
étterem is.
Rátkai Attila
Elmondta, hogy a fagylaltozó azért kaphatta meg az engedélyt, mert a nyári időszakra
esett a 180 nap.
Kovács-Csatlós Tamás
Úgy gondolja jó dolog az, ha ilyen kérelmek is bejönnek a bizottság elé. Viszont egyetért
Császár Zoltán képviselő Úrral, hogy ha már van rendelet, akkor azokat be is kellene
tartani mindenkinek. A Bajor Sörház esetében a fa szerkezet bele van fúrva a
homlokzatba. Ez szabályos?
Rátkai Attila
Elmondta, hogy a benyújtott terv örökségvédelemi engedéllyel rendelkezett, melytől
sajnálatos módon eltértek. Emiatt volt bejárás, azóta meg is állt ez az építkezés. A
fejleményekről még nincs tudomása.
dr. Palotai Zsuzsanna
Lehetne úgy módosítani ezt a rendeletet, hogy „180 napig, legfeljebb április 30-ig”?
Rátkai Attila
A gyakorlati probléma ezzel az, hogy május elejére esnek a ballagások, és ezek a teraszok
meg szoktak telni ilyenkor.
dr. Palotai Zsuzsanna
Javasolta, hogy ez esetben legyen a határidő május 15-ig.
Kovács-Csatlós Tamás
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról irodavezető asszony által javasolt kiegészítéssel.
Bizottsági döntési javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és Környezetvédelmi
Bizottsága saját hatáskörében eljárva a Városimázs Bizottság előzetes véleménye alapján
a téliesített vendéglátó ipari előkertek üzemeltetése kapcsán az alábbiakról dönt:
A téliesített vendéglátó ipari előkertek kizárólag a téli szezonban, létesítésüktől számítva
legfeljebb 180 napig üzemeltethetők. A 180 nap lejáratát követően a téliesítést szolgáló
épületszerkezeteket (pl: hőszigetelt tető, térelhatároló falszerkezetek, épített dobogó,
mellvéd, korlát) kötelező elbontani! Nyári szezonban árnyékoló szerkezet létesíthető
településképi engedély alapján.
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az
előterjesztést.
46/2017.(VI.22) VKB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és Környezetvédelmi
Bizottsága saját hatáskörében eljárva a Városimázs Bizottság előzetes véleménye alapján
a téliesített vendéglátó ipari előkertek üzemeltetése kapcsán az alábbiakról dönt:
A téliesített vendéglátó ipari előkertek kizárólag a téli szezonban, létesítésüktől számítva
legfeljebb 180 napig üzemeltethetők. A 180 nap lejáratát követően a téliesítést szolgáló
épületszerkezeteket (pl: hőszigetelt tető, térelhatároló falszerkezetek, épített dobogó,
mellvéd, korlát) kötelező elbontani! Nyári szezonban árnyékoló szerkezet létesíthető
településképi engedély alapján.
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról a kiegészítéssel.
Bizottsági döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és Környezetvédelmi
Bizottsága saját hatáskörében eljárva a Városimázs Bizottság előzetes véleménye alapján
a téliesített vendéglátó ipari előkertek üzemeltetése kapcsán az alábbiakról dönt:
A téliesített vendéglátó ipari előkertek kizárólag a téli szezonban, létesítésüktől számítva
legfeljebb 180 napig üzemeltethetők. A 180 nap lejáratát követően a téliesítést szolgáló
épületszerkezeteket (pl: hőszigetelt tető, térelhatároló falszerkezetek, épített dobogó,
mellvéd, korlát) kötelező elbontani! Nyári szezonban árnyékoló szerkezet létesíthető
településképi engedély alapján.
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.

57/2017.(VI.22.) VIB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városképi és Környezetvédelmi
Bizottsága saját hatáskörében eljárva a Városimázs Bizottság előzetes véleménye alapján
a téliesített vendéglátó ipari előkertek üzemeltetése kapcsán az alábbiakról dönt:
A téliesített vendéglátó ipari előkertek kizárólag a téli szezonban, létesítésüktől számítva
legfeljebb 180 napig üzemeltethetők. A 180 nap lejáratát követően a téliesítést szolgáló
épületszerkezeteket (pl: hőszigetelt tető, térelhatároló falszerkezetek, épített dobogó,
mellvéd, korlát) kötelező elbontani! Nyári szezonban árnyékoló szerkezet létesíthető
településképi engedély alapján.
3. Előterjesztés az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére emlékharang
elhelyezéséről
Előterjesztő: Dr. Palotai Zsuzsanna
Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Püski Viktória
Elkészült a harang és a harangláb is, az EKVI segítségével a tárolása is megoldott. A
pályázati feltételeknek eleget tettek, az elszámolás és a szakmai beszámoló is elkészült.
A Hősök temetőjében van egy emlékmű a bal oldalon, a harang lehetne a jobb oldalon.
Ez egy elzárt terület, méltó helye lenne.
Mandák Attila
Elmondta, hogy az eredeti koncepciója a pajzs alakú park volt, viszont a Szent György
Lovagrend előzetes egyeztetés nélkül elhelyezett egy emlékművet ott, így most
féloldalas az emlékpark. Úgy gondolja, hogy a harangláb méltó helyen lenne az
emlékparkban és az összkép is szebb lenne. Támogatja az elhelyezést.
Császár Zoltán
Jó helyen lesz a harang, de úgy gondolja nem lett eléggé körbejárva, hogy hova kerüljön.
Kovács-Csatlós Tamás
Elmondta, hogy az első helyszínre tett javaslatot a Városimázs Bizottság nem támogatta,
mert több emlékmű volt már az adott helyen, ezután indult el a keresés egy méltó hely
iránt. Nehezményezi, hogy az első körben a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság
nem tárgyalta ezt az előterjesztést. Megköszönte Mandák Attila szakértő Úrnak az
emlékpark elkészítését.
Gál Tibor
Elmondta, hogy fontos lenne, hogy megoldható legyen az, hogy illetéktelenek ne
tudjanak a haranghoz nyúlni és esetleg megkongatni.
Püski Viktória
Jelezni fogja az illetékeseknek, hogy erre figyeljenek majd.

Kovács-Csatlós Tamás
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városképi és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy az Egri Kulturális és
Művészeti Központ az Eger Vitkovics Mihály utcai, 3921 helyrajzi számú kegyeleti
emlékparkban az 1956-os hősök emlékét megörökítő emlékharangot helyezzen el.

Bizottsági döntés:
A Városimázs Bizottság saját hatáskörben eljárva támogatja, hogy az Egri Kulturális és
Művészeti Központ az Eger Vitkovics Mihály utcai, 3921 helyrajzi számú kegyeleti
emlékparkban az 1956-os hősök emlékét megörökítő emlékharangot helyezzen el.
A Bizottságság a 49/2017. (V. 15.) VIB számú döntését egyedűleg visszavonja.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából
Püski Viktória mb. igazgató
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Szavazás
Kovács-Csatlós Tamás
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
47/2017.(VI.22) VKB döntés
A Városképi és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy az Egri Kulturális és
Művészeti Központ az Eger Vitkovics Mihály utcai, 3921 helyrajzi számú kegyeleti
emlékparkban az 1956-os hősök emlékét megörökítő emlékharangot helyezzen el.

Bizottsági döntés:
A Városimázs Bizottság saját hatáskörben eljárva támogatja, hogy az Egri Kulturális és
Művészeti Központ az Eger Vitkovics Mihály utcai, 3921 helyrajzi számú kegyeleti
emlékparkban az 1956-os hősök emlékét megörökítő emlékharangot helyezzen el.
A Bizottságság a 49/2017. (V. 15.) VIB számú döntését egyedűleg visszavonja.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából
Püski Viktória mb. igazgató
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.

Bizottsági döntés:
A Városimázs Bizottság saját hatáskörben eljárva támogatja, hogy az Egri Kulturális és
Művészeti Központ az Eger Vitkovics Mihály utcai, 3921 helyrajzi számú kegyeleti
emlékparkban az 1956-os hősök emlékét megörökítő emlékharangot helyezzen el.
A Bizottságság a 49/2017. (V. 15.) VIB számú döntését egyedűleg visszavonja.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából
Püski Viktória mb. igazgató
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
58/2017.(VI.22.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság saját hatáskörben eljárva támogatja, hogy az Egri Kulturális és
Művészeti Központ az Eger Vitkovics Mihály utcai, 3921 helyrajzi számú kegyeleti
emlékparkban az 1956-os hősök emlékét megörökítő emlékharangot helyezzen el.
A Bizottságság a 49/2017. (V. 15.) VIB számú döntését egyedűleg visszavonja.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából
Püski Viktória mb. igazgató
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Kovács-Csatlós Tamás
Megköszönte a Városképi és Környezetvédelmi Bizottság munkáját, a közös bizottsági
ülést lezárta.
4. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételről
és a szükséges önerő biztosításáról
Előterjesztő: Martonné Adler Ildikó, alpolgármester
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Martonné Adler Ildikó
Elmondta, hogy az Önkormányzata évek óta sikeresen pályázik az EMMI által
meghirdetett, önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények számára kiírt
érdekeltségnövelő pályázatokon és most lehetőség van újból pályázni. Javasolja, hogy az
Egri Kulturális és Művészeti Központban elvégzendő munkák, eszközbeszerzések
támogatására, illetve a Dobó István Vármúzeum technikai eszközbeszerzésére,
berendezési tárgyak vásárlására nyújtsanak be pályázatot.

Bognár Ignác
Elmondta, hogy a pályázat leadásának határideje a holnapi nap van. Ennyire későn írták
ki a pályázatot? Sokallja az önerő összegét
dr. Palotai Zsuzsanna
Elmondta, hogy egy hónapig vannak nyitva ezek a pályázatok, szerencsés eset, hogy egy
napra esik a Bizottsági ülés és a Közgyűlés. Elmondta, hogy a pályázat maga elég
összetett, minél nagyobb önerővel pályázik valaki, annál nagyobb esély van arra, hogy
nyerjenek.
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtson be az Egri Kulturális és Művészeti Központ Forrás Gyermek és
Ifjúsági Ház intézményi egységének karbantartására, felújítására, fejlesztésére. A nettó
7.648.800 Ft összköltségvetésű 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton
való részvételhez nettó 5.759.000 Ft önerőt biztosít.
Az önerő fedezete az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2017. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Felelős:
Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási iroda vezetője
Határidő: 2017. december 31.
2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtson be a Dobó István Vármúzeum technikai eszközbeszerzésére,
berendezési tárgyak vásárlására. A nettó 6.607.495 Ft összköltségvetésű 2017. évi
közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez nettó 661.000 Ft önerőt
biztosít.
Az önerő fedezete a Dobó István Vármúzeum 2017. évi költségvetésében rendelkezésre
áll.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2017. december 31.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. december 31.

Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
59/2017.(VI.22.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a határozat elfogadását.
Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtson be az Egri Kulturális és Művészeti Központ Forrás Gyermek és
Ifjúsági Ház intézményi egységének karbantartására, felújítására, fejlesztésére. A nettó
7.648.800 Ft összköltségvetésű 2017. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton
való részvételhez nettó 5.759.000 Ft önerőt biztosít.
Az önerő fedezete az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2017. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Felelős:
Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási iroda vezetője
Határidő: 2017. december 31.
2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújtson be a Dobó István Vármúzeum technikai eszközbeszerzésére,
berendezési tárgyak vásárlására. A nettó 6.607.495 Ft összköltségvetésű 2017. évi
közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez nettó 661.000 Ft önerőt
biztosít.
Az önerő fedezete a Dobó István Vármúzeum 2017. évi költségvetésében rendelkezésre
áll.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási iroda vezetője
2017. december 31.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. december 31.
Gál Tibor
Az ütemezett nyílt ülésű napirendek végére értek, zárt ülést rendel el.

K.m.f.

………………………………………
Gál Tibor
Városimázs Bizottság
elnök

………………………………………
Kovács-Csatlós Tamás
Városimázs Bizottság
tag

…………………………………….
Kovács Ivett
jegyzőkönyvvezető

