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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-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,
Jékli Sándor, Kalmár Péter, Láng András, Dr. Nagy Imre, Nagy István, Nyerges Andor,
Orosz Lászlóné, Pál György, Dr. Sípos Mihály, Sneider Tamás, Szántósi Rafael,
Szeleczki János, Dr. Törőcsik Miklós,
Tanácskozási joggal:

Dr. Estefán Géza
jegyző

Könyvvizsgáló:

Dr. Gál János

Jegyzőkönyvvezető:

Zeleiné Ács Ildikó

Habis László
Köszönti a Közgyűlésen megjelent képviselő hölgyet és urakat, meghívott szakembereket, a
Hivatal dolgozóit, és minden kedves vendéget. Külön köszönti a városi Rendőrkapitányság
részéről megjelent Dr. Petrovics András alezredes urat.
Megállapítja, hogy 23 képviselő társa van jelen, a Közgyűlés határozatképes, azt megnyitja.
Kéri képviselő társait, hogy tegyék fel Alezredes úrnak kérdéseiket, észrevételeiket.
Deák Boldizsár
A tavalyi évben jellemző volt, hogy a rendőrség az esti órákban a Széchenyi utcán üldögélő
turistákat lakossági bejelentésre 9-10 óra felé igazoltatták. Ezek a turisták rossz élményekkel
távoztak Egerből. Kéri a Rendőrséget, hogy ebben az évben ne tervezzenek ilyen
ellenőrzéseket.
Dr. Petrovics András alezredes
Köszönti Eger város Közgyűlését. Deák képviselő úr felvetésére az alábbi választ adja: nincs
tudomása, hogy kifejezetten a turisták ellenőrzését hajtja végre a rendőri állomány. Ha ilyen
tapasztalnak, kéri, hogy jelezzék a kapitányság felé. Semmiféle megkülönböztetést nem
alkalmaz az Egri Rendőrkapitányság, hogy kifejezetten a turisták lennének a rendőri
igazoltatások célpontjai. Tudják, hogy a városnak nagyon fontos az idegenforgalom és az
ebből származó bevétel. A Rendőrkapitányság, és teljes személyi állománya támogatja Eger
város turisztikai törekvéseit.
Tény, hogy ha a Kapitányságra bejelentés érkezik, hogy egyes szórakozó helyek környékén
igen hangosak az ott mulatók, akik egyébként lehet, hogy turisták is, akkor a rendőrségi
törvény alapján intézkedési kötelezettségük van, tehát ki kell mennie a rendőrjárőrnek, és ha
csendháborítás történik, akkor a rendőrnek intézkednie kell.
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Ennek keretében sor kerülhet, hogy akár egri és környékbeli lakosok, akár turisták
igazoltatására sor kerül és velük szemben a rendőrök a szabálysértési illetve rendőrségi
törvényben meghatározottak szerint intézkednek.
Arra tesz ígéretet, hogy az Egri Rendőrkapitányság munkatársai semmilyen
megkülönböztetést nem tesznek a turistákkal. Törvényben biztosított joguknál és
kötelességüknél fogva viszont fel fognak lépni a csendháborítókkal szemben.
Napirend előtti hozzászólások:
Csákvári Antal
Az Egri Végvár Polgári Körök Egyesülete, amikor az ez évi programját összeállította, akkor
úgy döntött, hogy ez évben a lomtalanítás ahogyan befejeződik, március végén szervez egy
tisztasági akciót Egerben, amelynek „Óvjuk meg Eger tisztaságát!” címet adja. Ez a nap
március 30-a lesz, 13-17 óra között. Vállalják, hogy szabadidejükben – és akiknek fontos
Eger tisztasága – részt vesznek Eger tisztábbá tételében.
Februárban felvette a Hivatal illetékes szakembereivel a kapcsolatot, és tájékoztatta Őket,
hogy mikorra szervezi az Egyesület az akciót. Nem a városi plakátoknak az eltávolításáról
van szó, hanem olyan falragaszokról, amelyek villanyoszlopokon, ház falain, középületeken,
buszmegállóban találhatóak. Ha Eger polgárai minél nagyobb számban részt vesznek és
segítenek ezen a délutánon ebben az akcióban, akkor Egernek még nagyobb területét tudják
tisztává tenni. Kéri képviselő társait, hogy vegyenek részt Ők is ebben a munkában.
Gyülekezési hely 13 órától a Spar áruház parkolója, a Dobó tér és a Wiegner Jenő Gimnázium
előtti parkoló. Civil szervezetek már jelezték, hogy részt vesznek ebben az akcióban.
Habis László
Az ügy fontosságát jelzi, hogy a közelmúltban a sajtó munkatársaival is megismertették a
köztisztasággal, a város tisztaságának fenntartásával kapcsolatos célokat.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Bejelenti,
hogy az előterjesztők a 25-ös, a 30-as és a 36-os napirendet visszavonták, mert ezekben még
további egyeztetések várhatóak.
Sürgőségi indítványt nyújtott be Dr. Estefán Géza jegyző úr:
„Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. Alapító okiratának módosítására”
címmel. Ez egy jogszabályi előírás okán vált szükségessé.
Kéri képviselő társai, hogy szavazzanak a sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről.
Megállapítja, hogy 22 igen és 1 tartózkodás mellett a sürgőségi indítványt a Közgyűlés
napirendre tűzte.
Bejelenti, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 12. § (4) bekezdése
alapján az előterjesztések közül a 37-es, 38-as, 39-es, 40-es, 41-es 42-es, 43-as, 44-es és 45-ös
számú napirendeket zárt ülésen tárgyalják. Javasolja, hogy a 35-ös számú napirendet is zárt
ülésen tárgyalják, mivel vagyoni ügyről van szó, így nyílt ülésen való tárgyalása üzleti érdeket
sérthet.
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Kéri, hogy szavazzanak a 35-ös napirend zárt ülésen való tárgyalásáról. Megállapítja, hogy 20
igen 2 tartózkodás mellett a 35-ös számú napirendet a Közgyűlés zárt ülésen tárgyalja.
Kéri, hogy szavazzanak a napirendi pontok egészére vonatkozóan. Megállapítja, hogy
22 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés a napirendi pontokat 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 közérdekű és egyéni felvetéseket intézhetnek a Közgyűléshez és annak
bizottságaihoz.
Egy-egy felszólalás két ügyre terjedhet ki és maximum 5 percet vehet igénybe. Felszólalási
jegyet a Közgyűlés szervezőjétől, Korsósné Turai Gertrúdtól lehet kérni, és rajta keresztül
kéri hozzá eljuttatni.
Tájékoztatást ad a két Közgyűlés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről.
Hivatalon belül egyeztetést tartottak a közlekedési koncepció előkészítése tárgyában. Ezt
majd később szakmai és lakossági egyeztetések követik. Az állomáskörnyék fejlesztés
kapcsán az intermodális csomópont létesítését szeretnék előkészíteni. A Magyar
Államvasutak Vagyonkezelő Rt. vezérigazgatójával fojtatott tárgyalásokat. A későbbiekben a
MÁV, ill. a MÁV Ingatlan Rt-vel egy projekt társaság alakítása is elképzelhető, ez ügyben
még újabb egyeztetésekre is sor kerül.
Találkozót szerveztek a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezetőjével, és annak helyettesével.
Olyan kérdésekről tárgyaltak, mint az állami tulajdonban lévő Minarett, Valide Sultana
Fürdőrom, a vár és környékének helyzete. Ezek esetében az együttműködés lehetősége a
vagyonkezelői megállapodás létesítése.
Másik fő témakör a honvédségi ingatlanok helyzetének rendezése, hiszen ebben a technikai
lebonyolítási folyamatban a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak meghatározó szerepe van.
Felmerült a mezőkövesdi repülőtér kérdési is, melyben további tárgyalásokra is szükség van.
A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulásnak a két közgyűlés között két ülése is volt.
Itt döntések születtek a korábbi, a mai viszonyok között kezelhetetlen 30 milliárd forintot
meghaladó projekt felülvizsgálatáról. Elvi döntések születtek arra vonatkozóan, hogy a
koncessziós pályázatot hirdetnének lerakó létesítésére, illetve, hogy a rekultivációs programot
kohéziós alap pályázat keretében valósítsák meg. Ennek megfelelően legutóbbi ülésen
módosították a társulási szerződést is.
Gyöngyös város területén egy nagy kapacitású hulladékégető mű tervezése indult el. Ez az
égető több hulladékot égetne el, mint egész Heves és Nógrád megye összes kommunális
hulladéka. Ez nehéz helyzetbe hozhatja a Társulást a további döntéshozatalban. Mivel
jogvesztő határidők vannak a jelenleg működő hulladéklerakók tekintetében, ezért a
következő közgyűlésen ezen ügyekben döntési javaslatokkal állnak elő.
Szakértői szintű tárgyalás folyt a Termál fürdő további fejlesztése tárgyában. Ez lényegében a
Török fürdőt érintő rekonstrukciót követő beruházásokról szól.
A Város a város alatt projekt 12 milliárd forint összegű elképzelésének nincs realitása. Ez
ügyben szakértői tárgyalásokat folytattak, hogy a projekt fejlesztése kapcsán mire kell
odafigyelni.
A belváros rehabilitációja kérdésében egri építészekkel tartottak megbeszélést, ezek
eredményéről a következő testületi ülésen számolnak be annak érdekében, hogy pályázatokat
készítsenek elő a Regionális Fejlesztési Tanács irányában.
Tárgyaltak a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egy együttműködési
megállapodás előkészítéséről, ahol városi gazdaságfejlesztési, szakképzéssel, illetve
pályaorientációval kapcsolatos témák is felmerültek.
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Az Egri Kistérségi Társulás is ülést tartott, ahol az egészségügyi és szociális szolgáltató
beszámoltatása történt meg. A Kistérség ügyeiről a város gazdasági programja is részletesen
foglalkozik.
Tárgyaltak a Buda Invest társasággal, aki a Nagylapos fejlesztésében érdekelt. A társaság
felvetette, hogy a 25-ös út csomópont átépítési kérdése is igényként jelent meg.
A Nagylapos fejlesztése kapcsán egyeztettek azzal az izraeli érdekeltségű fejlesztő
társasággal, aki a közgyűlés döntése értelmében lakóparkot létesít. Itt szabályozási terv
módosítására van szükség, melyet a következő közgyűlésen napirendre tűznek.
Egy német befektető cég egy kisebb méretű ipari üzemet létesítene a Déli iparterületen,
elképzelhetően önkormányzati, vagy önkormányzati társasági tulajdonú telket vásárolna meg.
A város vendége volt Slavomir Mrozsek lengyel drámaíró, aki az egri színházi bemutatóra
érkezett.
Március 15-ét méltó módon megünnepelték.
Számos eseményre került sor az Egri Tavaszi Fesztiválon, részt vett az Egri Szinfónikus
Zenekar 10 éves jubileumi gálakoncertjén, a Fesztivál Balett előadásán, ahol Barta Dóra
érdemes művészt köszöntötték, a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjén, valamint
megnyitotta a Nemzetközi Bábfesztivált.
A Neumann János Szakközépiskola 20 éves jubileuma alkalmából gratulál az intézmény
vezetésének azokhoz az eredményekhez, amelyeket az elmúlt 20 év alatt felmutattak.
Az Apor Elemér emlékév keretében megemlékezésre, kiállításra került sor, és Egerben
köszönthették Rimaszombat polgármesterét, és az önkormányzat küldöttségét.
A sajtó napja alkalmával képviselő társaival együttesen találkoztak a média képviselőivel.
Egerbe látogatott Csák Ferenc kormányzati koordinátor, aki az Európai Kulturális Főváros
ügyében lát el kormányzati feladatokat. Felmerült egy olyan lehetőség, hogy a város a korábbi
pályázatban foglalt egy létesítményhez kaphatna állami támogatást, ezen kívül a Péccsel
közös fejlesztésű kulturális programokról, kulturális együttműködésről esett szól. Felvetődött
annak a lehetősége, hogy ha Kassa megpályázná 2013-ban a Kulturális Főváros címet, akkor
az általuk javasolt hálózat, nevezetesen Eger, Sátoraljaújhely, Kassa, Szepsi, Krakkó és
Psemisl együttesen működhetne kulturális program előkészítésben, és ez az egri borászok
számára is egyfajta megjelenési lehetőséget jelentene. Magyar – Lengyel barátság napján. Dr.
Sólyom László köztársasági elnök vendége volt Psemisl városának, Eger testvérvárosának.
A virágos városok verseny előkészületei jegyében sajtótájékoztatót tartott a Magyar Turizmus
Rt. elnök igazgatója, ezen Noszvaj polgármesterével együtt vett részt, és rövid prezentációt
tartottak.
A napokban fogadta Svájc budapesti nagykövete. Svájc a norvég konstrukcióhoz hasonló
támogatási konstrukciót tervez az európai gazdasági térség keretében. Elképzelhetőnek tartja,
hogy az oktatási, kulturális együttműködések előkészületei megkezdődhetnek.
A napirendek tárgyalására kerül sor.
1. Javaslat intézményvezetői megbízás visszavonására és határozott idejű megbízás
adására
Előterjesztő: Pál György
tanácsnok
Meghívott:

Bimbó Zoltánné
Kovácsné Bárány Ildikó
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Pál György
Igazgató Asszony már a megbízása idején jelezte, hogy nem fogja kitölteni a megbízatás
idejét, hiszen nyugdíj korhatárt elérti a megbízatása idején. A Szociális és Egészségügyi
Bizottság egyhangú döntéssel támogatta Igazgató asszony kérését, és úgy döntött, hogy a
pályázat kiírása mellett a pályázat elbírálásáig Kovácsné Bárány Ildikót bízza meg az
intézmény vezetésével. Megköszöni a Közgyűlés nevében Igazgató asszonynak eddigi
munkáját, és a továbbiakban jó egészséget kíván.
Habis László
A határozati javaslatokról külön kell szavazni. Kéri, hogy szavazzanak minősített
szavazattöbbséggel az 1. határozati javaslatra, mely a Bimbó Zoltánné megbízatásának
visszavonására vonatkozik. Megállapítja, hogy 22 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés
elfogadta a határozatot.
Kéri, hogy szavazzanak minősített szavazattöbbséggel a 2. határozati javaslatra, mely
időtartam Kovácsné Bárány Ildikót 2007. április 1. és augusztus 31-e közötti határozott időre
történő intézményvezetői megbízatásáról szól. Megállapítja, hogy 23 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés elfogadta a határozatot.
Kéri, hogy szavazzanak egyszerű szavazattöbbséggel a 3. határozati javaslatra. Megállapítja,
hogy 23 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés elfogadta a határozatot.

78/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Bimbó Zoltánnénak a Bölcsődei Igazgatóság igazgatói
munkakörére adott megbízását - saját kérésére - 2007. március 31-i hatállyal visszavonja,
egyidejűleg a közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti.
Felelős: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
79/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Kovácsné Bárány Ildikót 2007. április 1. és augusztus
31-e közötti határozott időre megbízza a Bölcsődei Igazgatóság vezetésével.
Felelős: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
80/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Jegyzőt a Bölcsődei Igazgatóság igazgatói
pályázatának előkészítésére, lebonyolítására.
Felelős: Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
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2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003.
(XI. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban. A rendeletben arról van szó, hogy működési
célokra biztosítandó pénzbeli juttatások esetében is biztosítani kell a megfelelő
nyilvánosságot. Ez azt jelenti, hogy 200.000 Ft-ot meghaladó összeg esetében vonatkoznak a
rendeletben foglalt szabályok a közzétételre.
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 23 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés a
rendeletet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
12/2007. (III. 30.) számú rendelete
a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos
szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) számú rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével
kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI.28.) sz. rendelet ( a továbbiakban Rendelet )
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Rendelet 2.§.-a az alábbiak szerint módosul:
„ 2.§. Jelen rendelet 5.§.-a alkalmazásakor, a kifüggesztési kötelezettség szempontjából
támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetése terhére, valamint az
államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen
nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztésre adandó, illetve működési célokra biztosítandó
pénzbeli juttatás.”
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2.§.
A Rendelet IV. fejezete 8.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„8.§. (4) A támogatásról szóló döntés közzétételére, a támogatás összeghatárára vonatkozó
rendelkezés figyelembe vételével a jelen rendelet 5.§. (1), a támogatással történő elszámolási
kötelezettséggel kapcsolatos szabályokra a jelen rendelet 6.§. (1)-(2) ill. (4) bekezdéseiben
foglaltakra értelemszerűen alkalmazandók.”
3.§.
Jelen rendelet módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármester

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyző

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger Megyei Jogú
Város Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV. 21.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Gálfi Antal
A Szabad Demokrata Frakció nem támogatja, hogy ebben a közgyűlésben biztosi intézmény
legyen. Azért nem támogatja, mert a városnak semmilyen haszna nincs belőle. Már régóta
vannak biztosok, semmilyen hasznot nem tettek le az asztalra. Kéri, hogy egészüljön ki az 1.
§., mégpedig azzal, hogy a biztos tiszteletdíja csak az elvégzett munkájáról szóló,
közgyűlésnek benyújtott, írásos tájékoztató alapján fizethető ki.
Habis László
A tanácsnoki megbízatás hasonlóan a bizottsági, vagy bizottság elnöki megbízatással fontos
lehet a város számára. Azt gondolja, hogy elvi jellegű döntésről van szó. Nem véletlenül
került be ez az intézmény az Alapokmányba. Technikai jellegű változtatásról van szó. Jegyző
úr a módosító indítványt nem fogadja el, tehát szavaznak arról.
Kéri, hogy szavazzanak Gálfi Antal képviselő úr módosító indítványáról. Megállapítja, hogy
8 igen 12 nem és 3 tartózkodás mellett a módosító indítványt a Közgyűlés nem fogadta el.
Kéri, hogy szavazzanak a rendeletre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 16 igen 5 nem és 2
tartózkodás mellett a Közgyűlés a rendeltet elfogadta.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
13/2007. (III. 30.) számú rendelete
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
13/1999. (IV. 21.) számú rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
13/1999.(IV. 21.) számú rendelet (a továbbiakban Alapokmány) módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §.
Az Alapokmány 59. §-a az alábbi mondattal egészül ki:
„Az önkormányzati biztos tanácsnok, aki felügyeli a Közgyűlés által meghatározott
önkormányzati feladatok ellátását.”
2. §.
Az Alapokmány 82. § (2) bekezdéséből az „önkormányzati biztosnak” szövegrész hatályát
veszti.
3. §.
Jelen rendelet módosítás a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármester

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyző

4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól
Előterjesztő: Pál György
tanácsnok

Pál György
A két forduló között észrevétel nem érkezett. Az I. fordulóhoz képest azonos szövegezéssel
került a testület elé a rendelet.
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Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a rendeletre vonatkozóan. Megállapítja, hogy 22 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a rendeltet elfogadta.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
14/2007. (III. 30.) számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
és azok térítési díjairól
A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (sztv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (gyvt.) által előirt és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra és a gyermekjóléti alapellátásokra való
jogosultságot és azok térítési díjait megállapítsa a kérelmezők rászorultságának figyelembe
vételével.
A rendelet hatálya
1. §.
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat az sztv. 3. §-ában
meghatározottak szerint azok vehetik igénybe, akik egri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkeznek, kivéve az sztv. 6-7. §-ában meghatározott személyeket.
(2) A gyermekjóléti alapellátásokat a gyvt. 4 §-ában meghatározottak szerint azok vehetik
igénybe, akik egri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve akik az
önkormányzat által fenntartott intézményekben veszik igénybe a szolgáltatásokat.
2. §.
E rendelet szabályait az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti
intézményekben, valamint a gyermekjóléti alapellátást nyújtó közoktatási intézményekben
igénybe vett ellátások esetében kell alkalmazni.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások
3. §.
Az önkormányzat által fenntartott intézményben nyújtott ellátások:
a) Szociális alapszolgáltatások
- az étkeztetés,
- a házi segítségnyújtás,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- a családsegítés,
- a támogató szolgáltatás,
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-

az utcai szociális munka,
a nappali ellátás: idősek klubjai, fogyatékosok nappali intézménye és hajléktalanok
nappali melegedője.
b) Szakosított szociális ellátások
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: hajléktalanok éjjeli menedékhelye és
átmeneti szállása
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény: idősek és hajléktalanok otthona
c) Gyermekjóléti alapellátások
- gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti központ,
- gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde, óvoda, általános iskolai napközi, menza,
kollégium, házi gyermekfelügyelet.
4. §.
Az Egri Többcélú Kistérségi Társulás útján nyújtott szociális és gyermekjóléti
szolgáltatások:
- külön megállapodás alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- szenvedélybetegek nappali ellátása,
- fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona,
- gyermekek napközbeni ellátása: családi napközi,
- gyermekek átmeneti gondozása: gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, helyettes szülői hálózat.
Szociális szolgáltatások
5. §.
(1) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek
nappali ellátása szociális alapszolgáltatásokat az ellátást igénybevevő lakóhelye szerint
illetékes gondozási központban írásban kell kérelmezni.
(2) A támogató szolgáltatást, a fogyatékosok nappali ellátását, a hajléktalanok átmeneti
szállását és az ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátást a szolgáltatást nyújtó szervezeti
egységnél, írásban kell kérelmezni.
(3) A kérelemről az ellátást nyújtó intézmény igazgatója dönt.
Étkeztetés
6. §.
(1) A szociális rászorultság alapján az étkeztetést – a 7. §. (3) bekezdésében foglalt kivétellel annak a személynek kell biztosítani, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja
meg a tárgyév január 1. napján érvényes az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének
háromszorosát. (2007-ben 80 490 Ft)
(2) A kérelem teljesítése előtt az étkeztetés indokoltságáról család-látogatás során kell
meggyőződni.
(3) Az étkeztetést általában ebéd formájában, orvosi javaslatra diétás ebéddel, szociálisan
különösen rászoruló többgyermekes családok esetében vacsorával kell biztosítani. A gyvt.
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szerinti kedvezményes gyermekétkezést igénybe vevők szociális étkeztetésben nem
részesíthetők.
(4) Az étkeztetést heti 5 alkalommal hétköznapokon kell nyújtani, munkaszüneti napokon és
hétvégén - külön kérelemre – azok számára kell biztosítani, akik azt más módon nem tudják
megoldani.
7. §.
(1) Az étkeztetést az igénybevevő lakóhelye szerinti legközelebbi ellátóhelyről kell
biztosítani, elsősorban - a hajléktalanok étkeztetése kivételével – saját elvitellel.
(2) Az étel házhozszállítását – a háziorvos javaslatára – az egészségi állapotra vonatkozó
adatok igazolásával lehet kérni.
(3) A közeli hozzátartozó nélküli, egyedülélő, kora és egészségi állapota alapján is rászoruló
személy részére a házhozszállításos étkeztetést biztosítani kell, abban az esetben, ha a havi
nettó jövedelme nem haladja meg a tárgyév január 1-én érvényes öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének négyszeresét. (2007-ben 107 320 Ft)
Házi segítségnyújtás
8. §.
(1) A házi segítségnyújtást nem veheti igénybe az a személy, akinek a magatartása - egészségi
állapotából adódóan – másokra veszélyes.
(2) Ha a kérelem teljesítésére – kapacitás hiányában - azonnal nincs lehetőség, a szolgáltatás
nyújtását a jelentkezés sorrendje, az egészségügyi indokoltság és a család-látogatás során
tapasztaltak határozzák meg.
(3) A szolgáltatást naponta legfeljebb két részletben és összesen 4 órában lehet igénybe venni.
(4) A házi segítségnyújtás heti 5 alkalommal hétköznapokon vehető igénybe. Munkaszüneti
napokon és hétvégén azon ellátottak részére nyújtható – térítésmentes - ügyeleti szolgáltatás,
akiknek a városban nincs közeli hozzátartozójuk.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9. §.
A kérelem teljesítésére a 8. §. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
elsődlegesen az egészségügyi indokoltság a meghatározó.
10. §.
(1) A szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást igénybe vevővel a szolgáltatást nyújtó
intézmény igazgatója a szolgáltatás tartalmáról és a kihelyezett eszközök használatáról
megállapodást köt.
(2) Aki a megállapodásban foglalt szabályokat megszegi, az okozott kárt köteles megtéríteni.
A szabályok többszöri – figyelmeztetés utáni – megszegése a szolgáltatásból történő
kizárással jár.
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Családsegítés
11. §.
(1) A szolgáltatás a területileg illetékes családsegítő csoportban – a nem foglalkoztatottak
rendszeres szociális segélyében részesülők kivételével – önkéntesen vehető igénybe.
(2) A szolgáltatás az igénybe vevőnek a családgondozó szakemberekkel történő kölcsönös
együttműködésén alapszik, ennek hiányában a szolgáltatás megszüntethető.
Támogató szolgáltatás
12. §.
(1) A támogató szolgáltatás keretében igényelt személyi segítés esetében a 8. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A rendszeres szállításra vonatkozó igényeket előnyben kell részesíteni az eseti és a
közigazgatási határokon kívüli szállításokkal szemben.
Utcai szociális munka
13. §.
Az utcai szociális gondozó a feladatát a városban tevékenykedő karitatív szervezetekkel
összehangoltan végzi.
Nappali ellátások
14. §.
A nappali ellátások igénybevétele előtt – a nappali melegedő kivételével - az ellátottal, vagy
törvényes képviselőjével a szolgáltatást nyújtó intézmény igazgatója a szolgáltatás tartalmáról
megállapodást köt.
Idősek klubja
15. §.
Az idősek klubjába nem vehető fel a másokat veszélyeztető, a közösségi életet súlyosan
zavaró magatartást tanúsító pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személy.
Fogyatékosok nappali intézménye
16. §.
(1) Az ellátást az értelmileg akadályozott, önmaga ellátására legalább részben képes személy,
legkorábban a tankötelezettsége megszűnését követően veheti igénybe.
(2) A felvételről szóló döntés 3 hónap próbaidő után véglegesíthető.
(3) Az intézményben - külön jogszabályban foglaltak alapján – a szociális foglalkoztatásra
alkalmas személy munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vehet részt.
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Hajléktalanok nappali melegedője, éjjeli menedékhelye
17. §.
(1) A nappali melegedő és az éjjeli menedékhely szolgáltatásait az a hajléktalan személy
veheti igénybe, aki vállalja, hogy a közösségi együttélés szabályait betartja.
(2) Az éjjeli menedékhely 3 napon túli igénybevételére csak a fertőzőbetegséget kizáró
egészségi vizsgálat után van lehetőség.
(3) Aki a házirendben foglaltakat súlyosan megsérti, másokat veszélyeztető magatartást
tanúsít, az a személy az adott napon, többszöri előfordulás esetén meghatározott időtartamra,
rendkívüli esetben az intézményből végleg kitiltható.
Hajléktalanok átmeneti szállása
18. §.
Aki az intézményt nem a jogszabályokban szabályozott módon hagyja el, a távozást követő 8.
nap elteltével az intézményi jogviszonyát az intézmény igazgatója megszüntetheti.
Ápolást-gondozást nyújtó intézmények
19. §.
(1) Amennyiben az elhelyezésre az intézményi elhelyezési kérelem benyújtását követő 3
hónapon túl kerül sor, az ellátást kérőnek az egészségi állapotára vonatkozó adatokat
tartalmazó háziorvosi igazolást ismételten be kell szereznie.
(2) A sürgősségi felvételhez olyan tartalmú orvosi igazolást kell csatolni, amelyből a
kérelmező állapotának leírásával egyértelműen megállapítható a soronkívüli elhelyezés
indokoltsága.
(3) Aki az intézményt nem a jogszabályokban szabályozott módon hagyja el, a távozást
követő 15. nap elteltével az intézményi jogviszonyát az intézmény igazgatója megszüntetheti.
Gyermekjóléti alapellátások
20. §.
(1) A gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele – a védelembe vétel során előírt
gyermekjóléti szolgáltatás kivételével - önkéntes, az igényt a szolgáltatás nyújtó szervezeti
egység vezetőjénél kell bejelenteni.
Gyermekjóléti szolgáltatás
21. §.
(1) A gyermekjóléti szolgáltatást a gyermekjóléti központ nyújtja.
(2) A szolgáltatás – kivéve, ha ezt a hatóság előírja - az igénybe vevőnek a családgondozó
szakemberekkel történő kölcsönös együttműködésén alapszik, ennek hiányában a szolgáltatás
megszüntethető.

228

Gyermekek napközbeni ellátása
Bölcsőde
22. §.
(1) A bölcsődébe történő felvétel az indokoltság sorrendjében történik.
(2) A felvételnél előnyt élveznek azok, akiknek a gyermeke elhelyezése – igazoltan - a
munkába állásuk miatt szükséges, és a szülők egyike sem jogosult gyermekgondozási
támogatásra, illetve a 3 vagy többgyermeket nevelő családok.
(3) Ha a felvételt követően a szülő a gyermeke részére a bölcsődei ellátást egybefüggően 15
napon át, bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe, a bölcsődei ellátást az
intézmény igazgatója megszüntetheti.
Házi gyermekfelügyelet
23. §.
(1) Az ellátás iránti igényt írásban kell kérelmezni, - a sürgős, előre nem látható eset
kivételével - legalább 3 munkanappal a szolgáltatás nyújtása előtt.
(2) Az igény indokoltságáról család-látogatás során kell meggyőződni.
(3) A szolgáltatást naponta legfeljebb két részletben és összesen 4 órában lehet igénybe venni.
(4) A házi gyermekfelügyelet heti 5 alkalommal hétköznapokon vehető igénybe.
Térítési díj
A szociális szolgáltatások térítési díjai
24. §.
(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait a rendelet 1.
sz. melléklete tartalmazza.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért,– az ápoló-gondozó otthoni, az
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások és a támogató szolgáltatás személyi szállítása kivételével
– a rendelet 2. sz. melléklete szerinti térítési díj táblázatban szereplő mértékű személyi térítési
díjakat kell fizetni
(3) A támogató szolgálat keretében végzett személyi szállítás díját – a rendszeres szállítást
igénybe vevők esetében - a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője legfeljebb 20 %-kal
csökkentheti.
(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető – az ápolást, gondozást nyújtó intézmények
kivételével - a jogosult szociális körülményeire való tekintettel egy kategóriával mérsékelheti.
(5) A hajléktalanok átmeneti szállásán az intézményvezető a jogosult szociális körülményeire
tekintettel 10 %-kal csökkentheti a személyi térítési díjat.
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A nem közoktatási intézményben nyújtott gyermekjóléti alapellátások térítési díjai
25. §.
(1) A bölcsődei ellátás és a házi gyermekfelügyelet intézményi térítési díját a rendelet 3. sz.
melléklete tartalmazza.
(2) A házi gyermekfelügyeletért a rendelet 2. sz. melléklete szerinti térítési díj táblázatban
szereplő mértékű személyi térítési díjakat kell fizetni.
A közoktatási intézményekben nyújtott gyermekjóléti
alapellátások (étkezés) térítési díjai
26. §.
Az óvodai, általános iskolai menza, általános iskolai napközi, középiskolai menza,
középiskolai kollégium és szakmunkás tanuló kollégium intézményi térítési díjait a rendelet 4.
sz. melléklete tartalmazza.
Szociálpolitikai kerekasztal
27. §.
A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai
- EMJV polgármestere
- EMJV illetékes ágazati bizottságának elnöke
- EMJV PH illetékes ágazati irodájának vezetője
- az önkormányzat által fenntartott szociális és gyermekjóléti intézmények
vezetői
- Civil Kerekasztal delegált tagok (4 fő)
- Egri Többcélú Kistérségi Társulás képviselője
28. §.
A kerekasztal szükség szerint, évente legalább egyszer ülésezik.
29. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személyes gondoskodást
nyújtó szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról és azok térítési díjairól szóló
20/1993.(VIII.11.) önk. számú rendelete hatályát veszti.
Eger, 2007. március
Habis László
polgármester

dr. Estefán Géza
jegyző
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1. sz. melléklet
Szociális szolgáltatások térítési díjai
Térítési díj

Nyersanyagnorma
Ft/étkezés/fő

Megnevezés
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Diétás ebéd
Ápoló-gondozó

Nyersanyagnorma+20%ÁFA
+rezsi
Ft/étkezés/fő

117
225
193
621
Megnevezés

214
410
352
591
Térítési díj

Meleg étel házhoz szállítása
Házi segítségnyújtás, személyi segítés,
(Támogató szolgáltatás személyi kísérésénél a térítési óradíj
40%-a)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

95 Ft/háztartás/nap
550 Ft/óra

Támogató szolgálat keretében végzett személyi szállítás
kilométerdíja
A várakozási idő első 15 perce díjmentes, azt követően
minden megkezdett óra
Hajléktalanok átmeneti szállása

60 Ft/kilométer

Hajléktalanok ápoló-gondozó otthona
Idősek ápoló-gondozó otthona, alapszintű elhelyezés
Idősek ápoló-gondozó otthona, emelt szintű elhelyezés
Egyszeri belépési díj

500 Ft/hó

500 Ft/óra
267 Ft /nap
8.000 Ft /hó
28.000 Ft/hó
44.200 Ft/hó
48.900 Ft/hó
650.000 Ft
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Személyi térítési díj táblázat
Étkeztetés
Jövedelem
határok

ÉNO
Nettó

Áfa

Ebéd
Bruttó

Nettó

Áfa

Vacsora
Bruttó

Nettó

Áfa

Gyermekfelügyelet
Házi
Támogató
sny.,
szolgálat
személyi
kísérés
1
2
3
segítés
gyermek gyermek gyermek

Étel szállítása
Bruttó

Nettó

Áfa

Bruttó

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

80.491 Ft
felett

520,00 104,00

624

341,67 68,33

410

293,33 58,67

352

79,17

15,83

95

550

220

550

688

825

75.125 80.490

458,33

91,67

550

313,33 62,67

376

269,17 53,83

323

72,50

14,50

87

495

198

495

619

743

69.759 75.124

415,83

83,17

499

285,00 57,00

342

244,17 48,83

293

65,83

13,17

79

440

176

440

550

660

64.393 69.758

373,33

74,67

448

255,83 51,17

307

220,00 44,00

264

59,17

11,83

71

385

154

385

481

578

59.027 64.392

330,83

66,17

397

227,50 45,50

273

195,83 39,17

235

52,50

10,50

63

330

132

330

413

495

53.661 59.026

289,17

57,83

347

199,17 39,83

239

170,83 34,17

205

45,83

9,17

55

275

110

275

344

413

48.295 53.660

246,67

49,33

296

170,83 34,17

205

146,67 29,33

176

39,17

7,83

47

220

88

220

275

330

42.929 48.294

205,00

41,00

246

142,50 28,50

171

122,50 24,50

147

33,33

6,67

40

165

66

165

206

248

37.563 42.928

162,50

32,50

195

114,17 22,83

137

97,50 19,50

117

26,67

5,33

32

110

44

110

138

165

32.197 37.562

120,00

24,00

144

85,00 17,00

102

73,33 14,67

88

20,00

4,00

24

55

22

55

69

83

26.831 32.196

98,33

19,67

118

70,83 14,17

85

60,83 12,17

73

16,67

3,33

20

28

11

28

35

42

0 - 26.830

77,50

15,50

93

56,67 11,33

68

0

13,33

2,67

16

0

0

0

0

0

0,00

0,00
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3. sz. melléklet
A bölcsődei ellátás és a házi gyermekfelügyelet
intézményi térítési díjai

Megnevezés
Bölcsődei étkezés
Házi gyermekfelügyelet

Nyersanyagnorma
Ft/nap/fő
276

Intézményi térítési díj
(nyersanyagnorma+20 %os ÁFA)
Ft/nap/fő
331
550 Ft/óra
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4. sz. melléklet
A gyermekek, tanulók napközbeni ellátását végző
nevelési-oktatási intézmények
étkezési nyersanyagnormái és intézményi térítési díjai

Megnevezés
Óvodai 3 x-i étkezés
Általános iskolai menza
(csak ebéd)
Általános iskolai napközi
(3x-i étkezés)
ebből: - ebéd:
- tízórai, uzsonna:
Középiskolai menza
(csak ebéd)
Középiskolai kollégiumi ellátás
(3x-i étkezés)
ebből: - reggeli:
- ebéd:
- vacsora:
Szakmunkástanuló kollégiumi
ellátott (4x-i étkezés)
ebből: - reggeli, tízórai, vacsora:
- ebéd:

Nyersanyagnorma
Ft/nap/fő
252
212

Intézményi térítési díj
(nyersanyagnorma+20
%-os ÁFA)
Ft/nap/fő
302
254

320

384

212
108
225

254
130
270

500

600

117
225
158

140
270
190

536

643

311
225

373
270
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5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek
kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Meghívott:

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. igazgatója

Dr. Estefán Géza
Ez a napirendi pont a Bazilika környezetében lévő területnek rendbetételéről szól. Itt fizető
parkolóhelyek kerülnek kialakításra. Tájékoztatásul elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan
Érsek úr megkereste Polgármester urat, és kérte, hogy rendezzék a belváros ezen nagyon
fontos műemléki környezetét. A Hivatal három oldalú megállapodás alapján – az
Önkormányzat, a Katolikus Egyház és az EVAT Zrt. – vállalja ennek kialakítását,
üzemeltetését és működtetését.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a 15 napos közszemlére tételről. Megállapítja, hogy 21 igen
egyhangú szavazattal a Közgyűlés elrendeli a 15 napos közszemlére tételt.
81/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1) A Közgyűlés első fordulóban megtárgyalta a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és
használatának szabályozásáról szóló 17/1998 (V.20) sz. rendelet módosítására
vonatkozó javaslatot és elrendeli annak 15 napos közszemlére tételét
2) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét a háromoldalú megállapodás megkötésére
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza jegyző
Habis László polgármester
azonnal, ill. értelem szerint

6. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületek eltérő
használatáról szóló 5/2003. (I. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Estefán Géza
címzetes főjegyző
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Dr. Estefán Géza
A közterületek eltérő használatával kapcsolatosan egy korábbi rendelet van érvényben. Ennek
a módosítása most került a Közgyűlés elé. A közterületek karbantartására, rendbetételére az
önkormányzat jelentős összegeket fordított, és ez alapján szükséges az, hogy ezeknek a
területeknek használata során bizonyos bevételek is kerüljenek az önkormányzathoz, hogy ezt
a feladatát teljesíteni tudja. Jelen esetben a rendelet mellékletét képező használatok díjainak
emeléséről van szó. Ez a rendelet módosítás nem vonatkozik szándékosan a vendéglátóipari
egységekkel kapcsolatos előkertekre, és nem vonatkozik kereskedelmi üzletek által történő
kitelepüléssel kapcsolatos díjtételekre, tehát ezek nem kerülnek emelésre, mert az
önkormányzat ez által segíti a vállalkozók ilyen irányú tevékenységét.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a 15 napos közszemlére tételről. Megállapítja, hogy 19 igen 1
tartózkodás mellett a Közgyűlés elrendeli a 15 napos közszemlére tételt.
82/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése I. fordulóban megtárgyalta a közterületek eltérő
használatáról szóló 5/2003 (I. 24.) számú rendelet módosításait és elrendeli annak 15 napos
közszemlére tételét.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
Határidő: azonnal

7. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete az építményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
Az OTÉK felhatalmazása alapján az önkormányzatnak van egy olyan rendelete a gépjármű
várakozóhelyek létesítése, parkolók kialakítása kapcsán, hogy bizonyos területeken 50 %-os,
illetve 25 %-os mértékben engedményt adott parkolóhelyek kialakítására vonatkozóan. Ez
azzal függ össze, hogy amennyiben bizonyos építményekben funkcióváltozás jön létre, és
parkoló számot kell biztosítania az építtetőnek, vállalkozóknak, ez alapján meghatározott
számú parkolót kell megoldani. Ez a módszer hosszabb ideig nem tartható, ugyanis az
építkezéseknél az építtetők két dolgot spórolnak meg, a parkolót és a zöldterületet. Javasolja a
közgyűlésnek, hogy a korábbi rendeletet vizsgálják felül, helyezzék hatályon kívül és javasol
egy új módszer bevezetését. A jogszabály szerint parkoló biztosítását saját területen kell
biztosítani.
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Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor rendkívül indokolt esetben ez alól az építtető,
tulajdonos mentesítést kapna, hogy megválthassa ezt a kötelezettségét az önkormányzattal
kötendő megállapodás alapján. Ez esetben rendeletben meghatározott kalkuláció figyelembe
vételével megváltási díjat kell fizetni az önkormányzatnak az un. parkoló alapjába, tehát az
önkormányzat kötelezettséget vállal a megállapodásban, hogy meg fogja valósítani a
rendelkezésére álló területeken máshol ezt a parkoló számot. Ez a rendelet a korábbihoz
képest szigorúbb, de rugalmasabb megoldást eredményez. A rendeletben szó van parkoló
házról is, ami még nincs Eger területén, de számolnak azzal, hogy megvalósításra kerül.
Bodnár Pál
Eger városában nagy gond a parkolás. Javasolja, hogy a két forduló között vonják be a
civileket a rendelet megismertetésébe, és véleményüket kérdezzék meg, mert ez sok
vállalkozást érint. Ne csak a bizottságok vitassák meg ezt a kérdést.
Kalmár Péter
Jegyző út a kiegészítésében azt a kifejezést használta, hogy rendkívül indokolt esetben adható
felmentés az OTÉK által előírt parkolóhely szám csökkentésére. Erre a fontosságára hívja fel
a figyelmet és a rendelet ebben a formájában figyelemmel van erre a körülményre. Az a
tapasztalat, hogy a parkoló szám összefüggésben van az adott építési terület
beépíthetőségének mértékével. Egy telek beépíthetősége meghatározódik az által, hogy az
alsó szinten parkolót alakítanak ki. A beruházók általában túlépítik a területet. Ennek
következtében a parkolóhely biztosítása a legfontosabb kérdés a tervezés során. Csak
rendkívül indokolt esetben legyen adható felmentés.
Habis László
A 3. §. (2) bekezdésében a „rendkívül indokolt esetben” kifejezés kerüljön bele a rendeletbe.
Bodnár tanácsnok úrnak jelzi, hogy ez az ügy felmerült igényként a civilek körében, hogy
szabályozzák ezeket a kérdéseket.
Jegyző úr jelezte, hogy Bodnár tanácsnok úr által javasolt szakmai érdekképviselet és civil
egyeztetést a két forduló között lefolytatja. Reméli, hogy ennek eredménye alapján
megerősítést kapnak a rendelet elfogadását illetően.
Kéri, hogy szavazzanak a 15 napos közszemlére tételről. Megállapítja, hogy 21 igen
egyhangú szavazattal a Közgyűlés elrendeli a 15 napos közszemlére tételt.
83/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése I. fordulóban megtárgyalta az építményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló rendelet-tervezetet és elrendeli
annak 15 napos közszemlére tételét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
jegyző
azonnal
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8. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Hajdúhegy
Településrendezési Tervének a 0939/67 hrsz-ú területre és környezetére vonatkozó
módosítására
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok
Meghívott:

Visnyei Györgyi tervező

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kéri, hogy szavazzanak a 30 napos közszemlére tételről. Megállapítja, hogy 21 igen
egyhangú szavazattal a Közgyűlés elrendeli a 30 napos közszemlére tételt.

84/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Eger, Hajdúhegy településrendezési
tervének a 0936/67 hrsz-ú területre és környékére vonatkozó, és az azzal kapcsolatos
szerkezeti tervi módosítását, és elrendeli a 30 napos közszemlére tételét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző
azonnal

9. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a változtatási tilalmak
elrendeléséről a készülő szabályozási tervekkel kapcsolatosan
Előterjesztő: Ficzere György
tanácsnok

Ficzere György
A vasútállomás és környéke közlekedési tanulmány és szabályozási terv készítését igényli az
ott elhelyezni kívánt intermodális csomópont okán. Ezen a változtatási tilalommal érintett
területen helyezkedik el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 677/ hrsz-ú ingatlana.
Ennek megosztását és értékesítését kérte a 6779 hrsz-ú szomszéd telek tulajdonosa telkének
kiegészítése céljából.
A vevő vállalja, hogy a szabályozási terv elkészültéig ezen a területen építési változtatást nem
kíván eszközölni, adott esetben, amennyiben a szabályozási terv, illetve a város fejlesztése
szükségessé teszi, ezt a területet visszaadja az önkormányzat részére, és gondoskodik az adott
területen most meglévő iparvágány felszámolásáról, valamint a terület rendezéséről.
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Dr. Estefán Géza
A rendelet-tervezet 2. §-a kimondja, hogy a változtatási tilalom minden építési és rendezési
tevékenységre vonatkozik, kivéve az építésügyi törvény 20. §. (7) bekezdésében foglalt
építési tevékenységekre. Felvetődik az, hogy ez mit jelent, meddig tart, és mit lehet ezeken a
területeken végezni. Az építésügyi törvény 3 településrendezési eszközt tartalmaz, egyik az
építési tilalom, telekalakítási tilalom és a változtatási tilalom. A változtatási tilalom olyan
településrendezési eszköz, amelyet az önkormányzatok ritkán szoktak alkalmazni, és ennek a
szükségessége akkor merül fel, amikor az a cél, hogy bizonyos területeken ne induljanak be
olyan építési változási folyamatok, amelyek visszafordíthatatlanná teszik ezeknek a
területeknek a városrendezési érdekből történő hasznosítását.
Azokat a területeket érinti a változtatási tilalom, amelyekre szabályozási tervek még
nincsenek érvényben, most készülnek és az a cél, hogy visszafordíthatatlan folyamatok ne
induljanak be az adott területen. Néhány évvel ezelőtt törvényesen bizonyos szabályozási
tervek hatályukat vesztették, és az önkormányzatok most próbálják ezeket pótolni. Egerben a
megszűnt szabályozási tervek pótlása 50 %-ban már megtörtént, a többi részen folyamatban
vannak az előkészítő munkák.
A változtatási tilalom az adott területen 3 évig tarthat, illetőleg a szabályozási terv
elkészültéig. Ha a szabályozási terv hamarabb elkészül, akkor megszűnik a tilalom.
A változtatási tilalom hatása, hogy az érintett telek ingatlan nyilvántartásba nem kerül bele, és
nem kerül megterhelésre.
Ezeken a területeken az építésügyi törvény kimondja, hogy milyen munkálatokat lehet
végezni. Nem terjed ki a változtatási tilalom a tilalom hatályba lépésekor érvényes építési
hatósági engedéllyel rendelkező építési, javítási, karbantartási és egyéb építési munkákra,
amelyekre már van építési engedély. Nem terjed ki a korábban gyakorolt használat
folytatására, tehát ha valaki egy építményt meghatározott célra használ, az továbbra is
használhatja a változtatási tilalomtól függetlenül. Nem terjed ki az állékonyságot, életet és
egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési és kárelhárítási
tevékenységre.
Javaslata, hogy az előterjesztésben meghatározott területeken I. fordulóban fogadják el a
változtatási tilalmakat. a rendelet mellékletében ennek a mértéke konkrét területek
vonatkozásában meg van határozva.
Sneider Tamás
Nem érti, hogy miért kell kivenni a változtatási tilalom hatálya alól ezt a területet. Itt most egy
átjáró működik. Ahhoz, hogy itt az átjáró továbbra is működhessen, mekkora területet kell
szabadon hagyni? Nem lehet előre tudni, hogy a későbbiekben lesz-e itt út. Itt van a vasút
állomás, és az lenne a megoldás, ha ezt meg lehetne közelíteni több felöl is. Ha mégis eladnák
ezt a területet, akkor fizethetik a kártérítést.
A Tetemvár – Cifrakapu utcai kereszteződésben elég rossz a közlekedés. Erre a területre
1995. óta építési tilalom van elrendelve. Ez még a tanácsi rendszerben történt, amit
elfelejtettek a telekkönyvbe bejegyezni. Egy család így vette meg ezt az ingatlant az Árok köz
u. 2. szám alatt. A házat felújították. 2003. december 31-én megszűnt az építési tilalom. Ez
után építkezett egy vállalkozó a saroktelekre. Ennek hatására az Árok köz 2. szám alatt lévő
család is beadott egy kérelmet, hogy beépítheti-e az ingatlanát. A válaszlevélben
megfogalmazták, hogy nincs hatályban lévő rendezési terv, ennek hiányában a szomszédban
többlakásos társasház épült, és az ingatlan speciális elhelyezkedése miatt a tervezett beépítés
szabályossága előzetesen elvi építési engedélyben tisztázandó, melyet az Önkormányzati
Tervtanács is véleményez.
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Ha nekik ezt előírta az Igazgatási Iroda vezetője, akkor az előző építkezésnél a vállalkozónál
nem történt ez meg? A Hivatal az elvi lehetőséget megadta, hogy építkezzenek, beadtak egy
építési tervet 2006. október 18-án. Erre 60 napon belül kellet volna válaszolni, de a Hivatal
nem válaszolt. Közbenjárásra 2007. január 5-én bontási határozat született erre az ingatlanra.
Az építési engedélyezési eljárás január 24-én fel lett függesztve. Ezt megfellebbezték, amire
8. napon belül nem kaptak választ. Kéri, hogy ebben az ügyben induljon vizsgálat, hogy kik
engedélyezték ilyen módon az építkezést, mert ennek kell, hogy legyen felelőse.
Bodnár Pál
Támogatja Sneider képviselő úr javaslatát a vasútállomás mellett lévő ingatlanrésszel
kapcsolatban. A rendezési elképzelésekhez igazítják a terület sorsát. Addig korlátozást kell a
területre bevezetni. Ennek az az oka, hogy akik használják a vasutat, azok ezt a területet
ismerik, és ez a legrövidebb út Eger belvárosában. Ha ezt eladják úgy, hogy ez a terület nem
lesz közérdeket szolgáló, akkor az arra közlekedők ennek nem fognak örülni. Javaslata, hogy
támogatva az eladását is, és támogatva azt, hogy a terület át lesz rendezve, de addig, amíg ez
meg nem történik, erre a területre legyen építési tilalom.
Habis László
Tárgyalt a kezdeményezést tevőkkel, és ahogy az anyagban is szerepel, a közlekedési területi
felhasználást szerződésben garantálni tudják. Egy ilyen iparvágány megszüntetés jogilag
viszonylag hosszadalmas eljárás. Ezzel a gyalogos forgalom feltételei javulni fognak,
ugyanakkor a tulajdonos szeretné átmenetileg hasznosítani az ingatlanát. Ehhez viszont
szükséges a közterület alatt lévő bortárolón létesítmények szigetelése. Egy ilyen csomópont
létesítéssel kapcsolatos műszaki, jogi és gazdasági előkészítés lassú folyamat. Garantálnák a
szerződésben, hogy a felszíni közlekedés feltételei semmilyen módon nem kerülnek hátrányos
helyzetbe, ugyanakkor a műszaki beavatkozás idejére az adott munkaterület ideiglenesen
kerül lezárásra, egyébként a közterületi forgalmat nem fogja akadályozni, sőt ebben az
átmeneti időszakban javulni fog.
Sneider képviselő úr felvetésére válaszol. Fogadóórán találkozott a területen
ingatlantulajdonnal rendelkezőkkel. Egy fordulóban a szabályozási tervet már tárgyalták, és
nagyon rövid időn belül ezt elfogadják. A terület hasznosítására vonatkozó javaslatot is
megteszik, hiszen itt önkormányzati tulajdonú ingatlanok is vannak. A mostani tilalom egy
átmeneti jellegű intézkedés, és azért támogatja, hogy olyan zavaros helyzetek ne
alakulhassanak ki, mint a Malomárok – Cifrakapu utcai sarokház, mely oda felépülhetett. Ha
hatósági munkában szabálytalanság született, akkor ezt ki kell vizsgálni.
Gálfi Antal
Választókerületének része az 1. szám alatt jelzett vasútállomás környékéből az Árpád u. –
Mátyás király u. – Koszorú u. – Farkasvölgy u. által határolt terület észak-nyugati csücske.
Nagyon örül annak, hogy itt tilalom lesz elrendelve. Ez az első lépés ahhoz, hogy a város
kapuja méltóképpen fogadja az ide érkező embereket. Fontosnak tartja, hogy ezt a 18 hónapos
határidőt tartsák.
Kérdezi, hogy a 8270, 8271, 8272, 8273 hrsz-ok miért nem szerepelnek a tételes
felsorolásban. Elképzelhetőnek tartja, hogy a 8269 hrsz-ba ezeket beolvasztották.
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Habis László
Egyetért Gálfi képviselő úrral. Érvényes közbeszerzési eljárás alapján a FŐBER elnyerte a
szabályozási terv készítésének a jogát. Ennek alvállalkozója lesz az a társaság, amelyik a
szerkezeti terv közlekedési fejezetét tervezte, és ehhez kell bekapcsolni egy MÁV műszaki
szakértőt, aki a MÁV üzemterületek csökkentésére vonatkozó szakmai javaslatot dolgozza ki.
Kérdezi Főépítész urat, hogy reagáljon Gálfi képviselő úr által felvetett helyrajzi számokra.
Cséfalvay Gyula
Ez telekegyesítés eredményeképpen eltűnt helyrajzi szám lehet. Utána fognak részletesen
nézni.
Habis László
Tuza Róbert irodavezető úrtól kérdezi, hogy a föld alatti bortároló szigetelési munkáinak
elvégzése építési engedély köteles-e?
Tuza Róbert
A föld alatti bortároló szigetelése nem engedélyköteles.
Habis László
Az előterjesztő ezt a kiegészítést, amit Bodnár tanácsok úr felvetett, elfogadja-e?
Kérdez, hogy az iparvágány bontásához kell-e építési engedély?
Tuza Róbert
Igen, kell.
Habis László
Bodnár tanácsnok úr módosító indítványa megakadályozná az iparvágány bontását, ezért az
előterjesztő nem támogatja, ezért külön fognak róla szavazni.
Gálfi Antal
Nem kapott megnyugtató választ, ezért módosító javaslata, hogy ez a 4 helyrajzi szám
szerepeljen benne.
Habis László
Tanácsnok úr elfogadja Gálfi úr módosító javaslatát, szavazni nem kell róla.
Azzal a kiegészítéssel, hogy a közterületi közlekedés az iparvágány térségében semmilyen
módon ne legyen korlátozva, és a gyalogos közlekedés feltételei folyamatosan biztosítottak
legyenek.
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 19 igen 2 tartózkodás mellett a Közgyűlés
elrendeli a 15 napos közszemlére tételt.
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85/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a készülőben levő szabályozási tervek
kapcsán változtatási tilalmak elrendeléséről szóló rendelet tervezet 15 napos közszemlére
tételét.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző
azonnal

10. Eger MJV Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok

Habis László
Tanácsnok úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kéri, hogy szavazzanak a 15 napos közszemlére tételről. Megállapítja, hogy 21 igen
egyhangú szavazattal a Közgyűlés elrendeli a 15 napos közszemlére tételt.

86/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet – az
egri 678, 677/2, 677/3 és 677/4 hrsz-on nyilvántartott és az önkormányzati egyéb vagyonba
tartozó ingatlanokkal kapcsolatos – módosítását, és elrendeli az annak 15 napos közszemlére
tételét.
Felelős:
Határidő:

Átadja a napirend levezetését Alpolgármester úrnak.

Dr. Estefán Géza
Jegyző
azonnal
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11. Javaslat Eger Megyei Jogú Város gazdasági programjának aktualizálására
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Szeleczki János
Az önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzatoknak gazdasági programot
kell készíteni, amely helyi szinten a költségvetési kereteket figyelembe véve meghatározza a
fejlesztési elképzeléseket, a kötelezően és önként vállalt feladatok biztosítását, munkahely
teremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési és adópolitika célkitűzéseit, a
közszolgáltatások ellátásnak biztosítására vonatkozó megoldásokat, a befektetés politika
valamint a városüzemeltetési politika célkitűzéseit. A gazdasági programot valamennyi
bizottság megtárgyalta és támogatta Közgyűlés elé terjesztését. Az egyes bizottságokon
elhangzott véleményeket a bizottság tagjai egyhangúlag támogatták.
Habis László
Egy aktualizálásról van szó, amelyet jogszabály ír elő és az Állami Számvetőszék várható
vizsgálatának kiinduló pontja lesz az, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a választásokat követő 6 hónapon belül ezt a témát napirendre tűzte. A testület 1
évvel ezelőtt fogadta el a gazdasági programot és úgy gondolja, hogy nem logikus felfordítani
egy olyan fajta program alkotó folyamatot, amely mögött jelentős szakértői, hivatali munka
jelentett alapot. A program aktualizálási része eredményes, azonban a megújító szándék ebben
az anyagban ma még csak részben érvényesül. A közgyűlés úgy foglalt állást, hogy a
következő hónapokban kell egyfajta konszolidációs tervet készíteni, amely bizonyos
működési, támogatási, intézményi működtetési, feladat ellátási mechanizmusokat kell, hogy
érintsen. Ezeknek az alapos végiggondolására és a bizottsági szakértői vélemények
ütköztetésére az elmúlt hetekben még nem volt mód, tehát nem tudják számon kérni. Egy
munkafolyamat fontos állomásához érkeztek. Azokat a fejlesztési célokat, amelyeket a
közgyűlés munkaterve, a közgyűlésen elhangzott viták, a különböző előzetes döntések előre
vetítenek, ebben az anyagban csak részben lehetett szerepeltetni.
Át kell tekinteni az Regionális Operatív Programhoz kapcsolódóan, hogy 2008-ban milyen
pályázati célokat tűznek maguk elé. Ami a nagyobb léptékű beruházásokat illeti, úgy
gondolja, hogy a város közlekedési koncepciójához kapcsolódóan az elkövetkező hetekben,
hónapokban foglalkoznak a keleti tehermentesítő út nyomvonalával. 2010-ig ez a beruházás
nem realizálható, de tulajdonosi lépésekkel, majdan elfogadandó nyomvonal és a mai
beépített terület közötti térségek szisztematikus fejlesztésével a megközelítő utak lehetőség
szerinti folyamatos elindításával egy olyan viszonylag stabil helyzetet kellene teremteni,
amely nem kérdőjelezi meg a továbbiakban azt, hogy ez a térség hogyan fejlődjék. Ezt a
folyamatot magántőke bevonással és más eszközökkel erősíteni kell.
Turisztikai vonzerő fejlesztési projektek átgondolása folyamatban van.
Az oktatási és szociális ellátó rendszerek fejlesztéséhez attól függően, hogy milyen pályázati
lehetőségek kínálkoznak, ezekre is kellő hangsúlyt kell fektetni. A Dobó Gimnázium
fejlesztése, rekonstrukciója jöhet szóba, ha intézményi beruházásokra gondol, de ha a
feltételek tisztázódnak, akkor ebben az irányban is tovább kell gondolkodni. Az ÉszakMagyarországi Regionális Operatív program sajnálatos módon Borsod centrikus
városfejlesztési, város-rehabilitációs szempontokat tartalmaz.
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Elsősorban az iparosított technológiai paneles térségek felújítása várható, és ehhez
kapcsolódóan társadalmi indikátorokat is teljesíteni kell.
A romák által lakott térségek rehabilitációja fontos feladat. Elgondolása szerint az
Árnyékszala – Verőszala térsége az, amely ilyen szempontból kínálkozik, mint projekt
célterület. Ez egy komplex problémakezelést igényel a jövőben.
A napokban városi építészekkel fog találkozni. Az egyik súlyponti kérdés a város gyalogos és
kerékpár közlekedése. Tárgyalnak arról, hogy milyen módon fejleszthető, és hogyan
kapcsolható össze pályázati lehetőségekkel. A mostani szituációban a Nagylapos nyugati
térségében az idén megvalósulna egy kerékpár út, ezáltal Felnémettől a Cifrakapu térig
kerékpárral be lehet jönni. Cél, hogy ez tovább is folytatható legyen. Az Érsek kert, valamint
a Mária utca közötti térséget kellene fejlesztési célterületként kezelni.
Felmerül az is, hogy a Dobó tér rehabilitációjára tervpályázatot hirdessenek. A
tervpályázatnak van egy ideje, és költségigénye, de úgy gondolja, hogy ez a rendkívül értékes
térsége a városnak megérdemel egy nagyon alapos szakmai előkészítést. Felmerült az is, hogy
keressék meg az áruház új tulajdonosait annak érdekében, hogy az épület sorsával kapcsolatos
döntések harmonizálhatók legyenek a térségfejlesztések, vonatkozó városi elképzelések
véglegesítésével.
A fejlesztéseket illetően még sok a bizonytalanság, kockázati tényező a kommunális
hulladékgazdálkodás, illetve a honvédségi tulajdonú ingatlanok jövőbeni hasznosítása
kérdésében.
Át kell gondolni, hogy milyen munkamegosztási elképzelések vannak városüzemeltetés,
városfejlesztés tekintetében az önkormányzat és az önkormányzat által létesített társaságok
összefüggésében. Át kell gondolni az önkormányzat támogatáspolitikáját is.
Fontosnak tartja azt, hogy az önkormányzati gazdálkodás és a városban működő gazdálkodó
szervezetek közötti cél és eszközrendszer harmonizálására fordítsanak figyelmet, hiszen
magában egy önkormányzat csak az állami támogatások, csak az államigazgatási elszámolási
rendszeren belüli bevételi, kiadási ügyek gondolatkörében nem mozoghat. Össze kell
hangolni a város gazdaságpolitikai, fejlesztéspolitikai céljait a város gazdasági szereplőinek
elképzeléseivel, mert csak így tudnak eredményesen dolgozni.
Kéri, hogy a testület fogadja ez a gazdasági programot.
Csákvári Antal
A kulturális épületekkel kapcsolatban szeretné, ha a programba bekerülne a Zsinagóga
átalakítása. A Zsinagógát a Munkácsy kiállításra kell alkalmasabbá tenni. Kéri, hogy az
átalakítás során csinálják meg azt, hogy a főbejárat a Kossuth Lajos utca felöl legyen, mert
így azok a leendő kiállítások is, amelyek a jövőben itt lesznek, frekventáltabbak,
látogathatóbbak lesznek. A figyelem felkeltése az adott kiállításnak is egyszerűbb lenne.
Szakemberek is támogatják ezt a javaslatot.
Bodnár Pál
A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság az előterjesztést elfogadta. Kiegészítése, hogy a
Bizottság által elfogadott konszolidációs terv ügyeit is be kell építeni a gazdasági programba,
és ennek következményeként kérése, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor
újra kerüljön vissza a gazdasági program a megfelelő módosításokkal.
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Habis László
A Zsinagógát illetően a valóban szerepel az anyagban néhány javaslat. A kiállítási technika,
ami az anyagba bekerül, várhatóan 20 millió forint. Ezzel lehetővé válik az, hogy itt magas
színvonalú és komoly művészeti értékeket képviselő alkotások bemutatására a jövőben is sor
kerülhessen. Ami a konkrét épület átalakítását illeti, építéshatósági, műemlékvédelmi hivatal
véleményét kell kikérni. A javaslatot logikusnak tartja. Ha megvalósítható, akkor
elfogadhatónak találja.
Bodnár tanácsnok úr által tett javaslatokat elfogadja, és a határozati javaslatba is kerüljön
bele, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor a szükséges aktualizálás
történjen meg.
Szeleczki János
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 23 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés
elfogadta a határozatot.

87/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2007-2013. évi gazdasági programot és
az abban foglaltakat elfogadja úgy, hogy a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásával
egyidejűleg a szükséges aktualizálások történjenek meg.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
értelem szerint

12. Előterjesztés az élelmezést nyújtó gyermekjóléti és szociális intézmények
nyersanyagnormáinak és rezsi költségeinek 2007. április 1-jei emeléséről
Előterjesztő: 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 határozatot elfogadta.
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88/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és szociális intézmény
nyersanyagnormáinak és rezsi költségeinek emeléséről és a felmerülő többletkiadások
ellentételezésével kapcsolatban az alábbiakról dönt:
1./
A gyermekjóléti és szociális intézmények 2007. április 1-től alkalmazandó
nyersanyagnormái (ÁFA-val növelt) értéken a következők:
Bölcsődei ellátás
Szociális étkeztetés
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Ápoló-gondozó otthoni ellátás

331.- Ft
140.- Ft
270.- Ft
232.- Ft
745.- Ft

2./
Az emelés következteében az intézmények 2007. évi költségvetési előirányzatainak
módosulása:
Bölcsődei Igazgatóság
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

1 989.- eFt
1 963.- eFt

Családsegítő Intézet
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

5.887.- eFt
2.006 .- eFt

Idősek Berva-völgyi Otthona
Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek

+
+

1.110.- eFt
1.110.- eFt

A 2005. évi költségvetési rendelet-tervezetben a változásokat át kell vezetni.
3./ A Bölcsődei Igazgatóság részére 26.- eFt-ban, a Családsegítő Intézet részére 3.881.- eFtban, összesen 3.907.- eFt-ban engedélyezi a 2007. április 1- és december 31-e közötti időre a
térítési díjakból meg nem térülő többletkiadások ellentételezését. Az ellentételezések fedezete
a VII. Tartalékok:
3.907.- eFt
• 19. címszám Élelmezéssel összefüggő tartalékok

Felelős:

Határidő:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők,
a Jegyző megbízásából
azonnal

246
13. Előterjesztés a közoktatási intézmények élelmezési nyersanyag-, rezsiköltségeinek és
térítési díjainak 2007. április 1-jei emeléséről
Előterjesztő: 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 22 igen szavazattal
a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
89/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 1-jei hatállyal a gyermek- és
diákétkeztetés nyersanyag-, rezsiköltségeit, eladási árait a Pensió 17 Kft. által
működtetett konyhák esetében az 1. számú melléklet szerint határozza meg.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. április 1-jei hatállyal a gyermek- és
diákétkeztetés nyersanyag-, rezsiköltségeit, eladási árait a nem Pensió 17 Kft. által
működtetett konyhák esetében a 2. számú melléklet szerint határozza meg.
3.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a közoktatási intézmények
gyermek- és diákétkeztetéssel valamint a munkahelyi étkeztetéssel összefüggő 2007.
évi étkezési kiadási és bevételi előirányzatai a 3. számú melléklet részletezésének
megfelelően módosuljanak részben az árváltozások, részben pedig a kollégisták
normatív étkezési kedvezményeinek 2007. szeptember 1-jei hatályú megváltozása
miatt.
A kiadási előirányzatok módosításának részbeni fedezete 1 725 e Ft-os összegben
önkormányzati támogatás, amely a 2007. évi önkormányzati költségvetés VII fejezet
19 címszámáról kerül átcsoportosításra az I. fejezet megfelelő címszámaira és kiemelt
előirányzataira a 3. számú melléklet szerint.

4. A Közgyűlés utasítja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját, hogy a 3. számú
mellékletben részletezett intézményi bevételi és kiadási előirányzat-változások
kerüljenek átvezetésre a 2007. évi önkormányzati költségvetési rendeleten.
5 .A Közgyűlés fenntartói jogkörében eljárva utasítja az érintett intézmények vezetőit a
szülők helyben szokásos módon történő tájékoztatására valamint a térítési díj és
árváltozásokkal összefüggő egyéb intézkedések megtételére.
Felelős:

Határidő:

Jegyző megbízásából:
Szőkéné Komenczi Anikó
Közoktatási Iroda Vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
intézményvezetők
azonnal illetve értelem szerint
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Visszaadja a szót Polgármester Úrnak.

14. Előterjesztés az EVAT Zrt. egyszemélyes gazdasági társasággá alakításáról
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok

Bodnár Pál
A város cégeinek életében egy apró változtatás és ezt a bizottság támogatta. A kétszemélyes
társaságnak a gazdasági társaságokról szóló törvény előírása idején kellett, hogy döntsön így a
közgyűlés. A módosításnak az indoka az, hogy ez által a törvény lehetővé teszi, hogy ezt a
korábbi kötelezettséget megváltoztassuk, tehát most már lehet egyszemélyes a
részvénytársaság. Ha ezt a közgyűlés elfogadja, akkor operatívabb, a társaság életében
hatékonyabb nyomon követés válik lehetővé a közgyűlés részéről.
Nagy István
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztését nem támogatta, abból az
okból kifolyólag, hogy a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az EVAT Zrt. a város legnagyobb
cége. Egységesen kell kezelni az EVAT Zrt. ügyeit. Fontosnak tartja, hogy először tisztázni
kell a Zrt. jövőjét. Bodnár tanácsnok úr említette, hogy ez az átalakítás operatív irányítási
beavatkozásokra ad lehetőséget. Úgy gondolja, hogy a Zrt-nek van megválasztott Igazgató
Tanácsa, és az Igazgatóságnak kell gyakorolnia az irányítási feladatokat. Aggályosnak tartja
azt is, hogy az operatív irányításba beleavatkozik úgy a közgyűlés, hogy közben a Felügyelő
Bizottságba többségében ma már képviselők vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy aki az
irányításba beavatkozik, az ellenőrzi saját magát. Ez ebben a formában etikátlan, bár jogilag
elfogadható.
Szántósi Rafael
Reméli azt, hogy ez a lépés nem egy folyamatnak a kezdete. Az elmúlt hetekben hallotta,
hogy a város vezetése szét akarja verni a jelenlegi törzsházas struktúrát. Közel 2 éven
keresztül sok helyi és külső szakember dolgozott azon, hogy ez a törzsházas struktúra minta
értékű legyen. Magyarországon ma két modell létezik az önkormányzati tulajdonú vállalatok
irányításában, az egyik a debreceni modell, amelyet ők is alapul vettek, amikor ezt
kialakították. A nagyobb vállalatokat holding irányítása alá vonták. A kisebb léptékű
vállalatokat bevonták a törzsházba. A Tulajdonosi Tanácsadó Testület működése formális, és
ennek tovább nincs létjogosultsága. Javaslatot szeretne arra tenni, hogy az egyszemélyes
társasággá való átalakításról szóló döntést halasszák el egy következő alkalomra, azért mert
úgy gondolja, hogy célszerű lenne lehatárolni, hogy mi Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a döntési kompetenciája, és mi az EVAT Zrt. Igazgatóságának döntési
kompetenciája. Nem szeretné azt, hogy az EVAT Zrt. Igazgatóságának szakmai alapon hozott
döntését Eger város Közgyűlése politikai alapon változtassák meg, vagy adott esetben, mint a
társaság Közgyűlése általuk meghozott politikai döntést rákényszerítsenek egy tisztán
szakmai igazgatóságra.

248
Habis László
A társaság két személyessé alakítását törvényi kényszer okán tették meg. Formailag eleget
tettek a törvény előírásainak. Annak idején azért hozták létre egy alapítvánnyal közös
társaságot, mert félő volt, hogy az akkori kormányzat ezeket a tanácsi alapítású cégeket
államosítja, ezt megelőzve és a dolgozók érdekeit figyelembe véve hoztak létre kétszemélyes
társaságot. Aki figyelmesen átnézte a következő negyedév munkatervét, azt láthatta, hogy
nincs olyan előterjesztés az anyagban, amely a törzsházas rendszer felülvizsgálatára, például
az Eger Termál Kft. jogi helyzetének megváltoztatására irányulna, mert úgy foglaltak állást,
hogy szakmai, gazdálkodási, adójogi és egyéb szempontok alapján megvizsgálják ezt a
kérdést. Azt tudja ígérni, hogy olyan javaslattal fognak előállni, amely maximálisan a
gazdálkodási, szakmai érdekeket veszi alapul. Semmilyen módon nem gondolja, hogy ennek a
testületnek operatív beavatkozásokkal kellene élnie. Az előző ciklusban megválasztott tagja
volt a Tulajdonosi Tanácsadó Testületnek. Szándékosan nem vet részt ebben a munkában.
Gyurkó tanácsnok úrral együtt, mert szakmailag nem értettek vele egyet. Ez egy olyan
testület, amelyik törvényi kompetenciákkal, háttérrel nem rendelkezik.
Ezt a határozatot szakmailag megalapozottnak tartja.
Demeter Ervin
Számos felszólalás azzal az igénnyel fogalmazódott meg, hogy az EVAT Zrt. jövőbeli
elképzeléséről beszéljenek. Ez az előterjesztés nem erről szól. Ez az előterjesztés megteremti
annak a lehetőségét, hogy ezek a kérdések, amik felvetésre kerültek, a tulajdonos a módosítás
után a közgyűlés határkörébe kerüljön, és lehetőségük lesz azokat a kérdéseket, amiket
felvetettek, itt együtt megbeszélni. Most csak egy technikai módosításról van szó. Az EVAT
Zrt., mint az önkormányzat teljes tulajdona egyszemélyes társaságként kellett volna, hogy
működjön, formálisan nem ez történt, a jogszabályok inspirálták erre a tulajdonosokat. A
jogszabályok megváltoztak. A gazdasági társaságokról szóló törvény ezt már lehetővé teszi.
Bodnár Pál
Az előterjesztés elhalasztását nem javasolja. Ez egy adminisztratív lehetőség a bürokratikus
irányításnak a fenntartása ellen.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatra egyszerű szavazattöbbséggel.
Megállapítja, hogy 18 igen 2 nem és 4 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a
határozatot.
Kéri, hogy szavazzanak az 2. számú határozati javaslatra minősített szavazattöbbséggel.
Megállapítja, hogy 19 igen 2 nem és 2 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a
határozatot.
Kéri, hogy szavazzanak az 3. számú határozati javaslatra egyszerű szavazattöbbséggel.
Megállapítja, hogy 21 igen 3 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a határozatot.
Kéri, hogy szavazzanak az 4. számú határozati javaslatra egyszerű szavazattöbbséggel.
Megállapítja, hogy 23 igen 1 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a határozatot.
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90/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Agria Humán Kft. (székhelye: 3300 Eger,
Mecset u. 6-8. sz.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-021223) egyszemélyes gazdasági társaság
alapítója az alábbi alapítói határozatot hozza:
a. a Kft. a tulajdonában álló, az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.
(székhelye: 3300 Eger, Zalár u. 1-3.; Cg. 10-10-020014) által kibocsátott 10
db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, A sorozatú névre szóló törzsrészvényt
névértéken, azaz összesen 100.000,- Ft vételárért értékesíti Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.), mint az EVAT Zrt. többségi
tulajdonosa részére;
b. utasítja az ügyvezetőt, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a
részvényátruházás tekintetében járjanak el, a részvényátruházásra irányuló
szerződést kössék meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
részvényátruházásra vonatkozó bejelentést az EVAT Zrt. felé tegye meg.
Felelős:

Határidő:

Habis László
Eger MJV Polgármestere
Dr. Barczi Antal
Agria Humán Kft. Ügyvezetője
2007. március 30.

91/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a részvényátruházást követően egyszemélyes
részvénytársasággá váló EVAT Zrt. alapítójaként alapítói határozattal jóváhagyja az EVAT
Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. alapító okiratát a határozat mellékletét képező okirati
tartalommal és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság tagjainak személyére
vonatkozóan meghozott határozataiban foglaltaknak megfelelően. A Közgyűlés egyúttal
felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen alapítói határozatával elfogadott alapító okiratot
aláírja. A Közgyűlés ezen határozata 2007. március 30. napján lép hatályba.
Felelős:
Határidő:

Habis László
Eger MJV Polgármestere
2007. március 30.

92/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. mellett
működő Tulajdonosi Tanácsadó Testületet (TTT) létrehozó, a testület feladatait, működését és
tagjait meghatározó 54/2004. (II.12.) számú és 55/2004. (II.12.) számú határozatait jelen
határozat meghozatalának napjával hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Habis László
Eger MJV Polgármestere
2007. március 29.
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93/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 338/2005. (IV. 28.) számú határozatával jóváhagyott
Javadalmazási Szabályzatot egységes szerkezetbe foglaltan a kivonat melléklete szerint
módosítja.
az érintett gazdálkodó szervezetek vezető
tisztségviselői a Szabályzat cégiratok
közé történő letétbe helyezéséért
Határidő: a Szabályzat elfogadását követő 30 napon
belül.
Felelős:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
338/2005. (IV. 28.) számú határozata
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT
(Egységes szerkezetben a Szabályzatot módosító
93/2007. (III. 29.) EMJV Kgy. határozattal)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(Áht.) 95/A. § (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 80. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény (Gt.) 141. § (2) bekezdése és 168. § (1) bekezdése, továbbá a 231. § (2)
bekezdése és a 284. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően az alábbi szabályzatot
(továbbiakban: Szabályzat) alkotja:
1. §
(1) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
(székhelye: H-3300 Eger, Dobó István tér 2.) többségi befolyása alatt álló – a (6)
bekezdésben nevesített – gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőire és felügyelő
bizottsági tagjaira. Az Áht. 95. § (1) bek. és a Ptk. 685/B. § rendelkezései alapján
többségi befolyás alatt értendő az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással
rendelkező önkormányzat egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven
százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással,
ha annak tagja, illetve részvényese és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai
többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás
alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.
(3) Az Önkormányzat meghatározó befolyása akkor is fennáll, ha az Önkormányzat
számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. Az
Önkormányzatnak egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával
közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló
meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal
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rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell
szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban
fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az
ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.
(4) Az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. vonatkozásában a Szabályzatban
foglaltak felhatalmazásnak minősülnek a tekintetben, hogy a gazdasági társaság
legfőbb szerve által megalkotandó javadalmazási szabályzat elfogadása során az
Önkormányzat képviselője milyen döntést támogasson.
(5) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a (6) és (8) bekezdésekben nevesített gazdálkodó
szervezetek vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának
módja, mértéke és rendszere főbb elveinek meghatározására.
(6) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi befolyása alatt álló gazdálkodó
szervezetek:
a. Agria-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: H-3300 Eger, Széchenyi út 14.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09021299; továbbiakban: Agria Film Kft.);
b. Agria-Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H3300 Eger, Mecset u. 6-8.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-021223;
továbbiakban: Agria-Humán Kft.)
c. EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen
Részvénytársaság (székhelye: H-3300 Eger, Zalár J.
cégjegyzékszáma: Cg. 10-10-020014; továbbiakban: EVAT Zrt.);

Működő
u. 1-3.;

d. Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Közhasznú Társaság
(székhelye: H-3300 Eger, Széchenyi u. 16., cégjegyzékszáma: Cg. 10-14000014; továbbiakban: Művészetek Háza Eger Kht.);
e. „VÁROSGONDOZÁS EGER” Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Homok u. 24.,
cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-020372; továbbiakban: Városgondozás Eger
Kft.);
f. Városi Televízió Eger Közhasznú Társaság (székhelye: H-3300 Eger,
Törvényház út 15., cégjegyzékszáma: 10-14-000011; továbbiakban: Városi
Televízió Eger Kht.);
g. EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: H-3300 Eger, Frank Tivadar út 5., cégjegyzékszáma: 10-09021800; továbbiakban: EGER TERMÁL Kft.);
h. ”GYORS-SZOLG 24” Építő és Hibaelhárító Gyorsszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: H-3300 Eger, Törvényház út 13-15.,
cégjegyzékszáma: 10-09-023691; továbbiakban: ”GYORS-SZOLG 24” Kft.).
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(7) A (6) bekezdés g. és h. pontjaiban nevesített EGER TERMÁL Kft. és a ”GYORSSZOLG 24” Kft. vonatkozásában (amely gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat
egyszemélyes részvénytársaságaként működő EVAT Zrt. egyszemélyes gazdasági
társaságaiként működnek) jelen Szabályzat egyben alapítói határozatnak is minősül.
(8) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdoni részesedésével működő,
de többségi befolyása alatt nem álló gazdálkodó szervezet: az Egerszalóki
Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (székhelye: H-3394 Egerszalók,
Sáfrány u. 7.; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-024778; továbbiakban: Egerszalóki
Gyógyforrást Üzemeltető Kft.).
(9) A Szabályzat időbeli hatálya: a Szabályzat annak elfogadásától annak visszavonásáig
hatályos.
(10) A Szabályzatot annak elfogadását – az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
vonatkozásában a javadalmazási szabályzat legfőbb szerv részéről történt
megalkotását - követő 30 napon belül a hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek
vezető tisztségviselői kötelesek a cégnyilvántartást vezető Heves Megyei Bíróságnál,
mint cégbíróságnál a cégiratok közé letétbe helyezni.
(11) Az Áht. 95/A. § (5) bekezdése, az Ötv. 10. § (1) bekezdésének n) pontja alapján a
(6) bekezdésben nevesített gazdálkodó szervezetek legfőbb szerveként eljáró Eger
Megyei Jogú Város Közgyűlésének, míg a (8) bekezdésben nevesített Egerszalóki
Gyógyforrást Üzemeltető Kft. esetén a társaság legfőbb szervének kizárólagos
hatáskörébe tartozik a Szabályzat hatálya alá tartozó személyi kör javadalmazásának
(így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak)
megállapítása.
2. §
(1) A Közgyűlés Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága a Szabályzat hatálya alá
tartozó, az 1.§ (6) bekezdésében felsorolt gazdálkodó szervezeteknél az érintett
személyi kör javadalmazása vonatkozásában az alábbi hatáskört gyakorolja:
a. előzetesen megtárgyalja és állást foglal a vezető tisztségviselők
bérfejlesztésének, prémiumfeladatainak megállapítása, prémiumfeladatok
teljesítésének kiértékelése, és kifizetése tárgyában a szakmailag (szakág
szerint) illetékes Bizottság véleménye alapján;
b. előzetesen megtárgyalja és állást foglal a felügyelő bizottság elnöke és
tagjainak díjazása tárgyában.
(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.
(II.17.) EMJV Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 24. § (5) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelően a Közgyűlés Költségvetési és Gazdálkodási Bizottsága hatáskörébe
tartozó döntés szükséges arról, hogy az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
legfőbb szervének ülésén az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott
jogkörben az önkormányzat képviselője milyen javaslatot tegyen, illetve milyen
döntési alternatívát támogasson a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság elnöke
és tagjai javadalmazása, illetve a megalkotandó javadalmazási szabályzat tartalmának
kérdésében.
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3. §
(1) A Szabályzat hatálya alá tartozó, az 1. § (6) bekezdésében nevesített gazdálkodó
szervezetek vezető tisztségviselőinek éves prémiumfeladatait a Költségvetési és
Gazdálkodási Bizottság javaslatának ismeretében – az üzleti terv elfogadását követően
vagy azzal párhuzamosan – Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése határozza meg.
(2) A Közgyűlés az éves prémiumfeladatok kitűzésével egyidejűleg meghatározza a
prémiumfeladat teljesítése esetén járó prémium mértékét. A prémiumkiírás nem
megfelelő teljesítése esetén az arra a feladatra megállapított prémiumrész összege
arányosan csökkenthető, illetve előre meghatározott minimumteljesítmény nem
teljesítése esetén a feladatra megállapított prémiumrész nem fizethető a vezető
tisztségviselőknek. A prémium összege prémiumfeladatra eső arányos csökkentésének
mértékéről és egzaktan meghatározható feltételeiről a Közgyűlés a prémiumfeladatok
kitűzésekor dönt.
(3) A vezető tisztségviselők éves prémiumát az éves alapbérük %-os mértékének
megfelelően kell meghatározni. Több részfeladat kiírása esetén meg kell határozni az
adott részfeladat teljesítése esetén a vezető tisztségviselőt megillető prémiumhányadot
is.
(4) A kitűzött prémiumfeladatok időarányos (kiírás szerinti ütemezésnek megfelelő)
teljesítése esetén – az első féléves gazdálkodás eredményének ismeretében - az éves
prémium terhére, legfeljebb annak 50 %-ig előleg folyósítható a polgármester
jóváhagyása alapján.
(5) A Szabályzat 1. § (6) bekezdésében nevesített gazdálkodó szervezetek veszteséges
gazdálkodása esetén a vezető tisztségviselők részére prémium nem fizethető ki, és
veszteséges gazdálkodás esetére prémiumfeladat nem állapítható meg.
4. §
A Szabályzat hatálya alá tartozó, 1. § (6) bekezdésében nevesített gazdálkodó szervezetek
felügyelő bizottságai elnökeinek és tagjainak díjazását a Költségvetési és Gazdálkodási
Bizottság javaslatának ismeretében – a felügyelő bizottság előző évben végzett
munkájáról szóló értékelés, valamint a tárgyévi munkaterve elfogadásával egyidejűleg –
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése határozhatja meg.
5. §
A Közgyűlés felhívja a Szabályzat hatálya alá tartozó, 1. § (6) bekezdésben nevesített
gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőit, hogy intézkedjenek a Szabályzatnak az
illetékes cégbírósághoz történő eljuttatása és a cégiratok közé történő letétbe helyezése
iránt.
E g e r, 2007. március 29.
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Záradék:

A Szabályzatot Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. április 28-i
rendes ülésén a 338/2005. (IV.28.) számú határozatával hagyta jóvá.
A Szabályzatot Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. március 29-i
rendes ülésén a …/2007. (III.29.) számú határozatával módosította.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
képviseletében
Habis László Polgármester

15. Előterjesztés készfizető kezességvállalásról az Eger Termál Kft. Török fürdő
rekonstrukciós beruházásához
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok
Meghívott:

Szente János Eger Termál Kft. ügyvezetője

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 24 igen szavazattal
a Közgyűlés a határozatot elfogadta.

94/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Eger Termál Kft. Török Fürdő fejlesztéséhez
kapcsolódó nyertes pályázata biztosítékaként készfizető kezességet vállal a támogatási összeg
(466.000.000 Ft) plusz 20% járulék, vagyis 559.200.000 Ft erejéig a beruházás befejezése
után megküldött pénzügyi beszámolót követő 6. hónap végéig. Egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a készfizető kezesi szerződés, valamint a Heves Megyei Önkormányzattal
kötendő megállapodás aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: azonnal
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16. Javaslat a fogászati röntgen működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő
átadására
Előterjesztő: Pál György
tanácsnok

Pál György
A fogorvosi feladatok ellátására januári közgyűlésen írtak ki pályázatot. Kettő egészségügyi
szolgáltató nyújtotta be pályázatát fogászati röntgenre. A Bizottság mindkét pályázót
meghallgatta, illetve áttanulmányozta a pályázatukat. Egyhangúlag a CH-DENT Fogászati
Szolgáltató Kft-t javasolja a pályázat nyertesének. Ez összhangban van a szakmai
véleményezésre felkért Szolnok megyei fogorvosi szakfelügyelő véleményével. Kéri a
Közgyűlést, hogy a határozati javaslat A) pontját fogadja el.
Habis László
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat A) pontjára.
Megállapítja, hogy 21 igen 1 nem szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
95/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogászati röntgen feladat-ellátási szerződéssel történő
ellátásával 2006. július 1- és 2011. június 30-a közötti időtartamra a CH-DENT Fogászati
Szolgáltató Kft-t (Eger Széchenyi u. 9.) bízza meg.
Felelős:
Határidő:

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
a jegyző megbízásából
azonnal

17. Javaslat az Eger, Balassi u. 7. sz. alatti, 4841 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Pál György
tanácsnok

Pál György
Ez egy régebbi folyamat, ami a Tisztelt Közgyűlés elé került. Az anyagot annyival egészíti ki,
hogy egy vállalkozó ajánlatot tett. A Bizottság az eredeti elképzelést támogatja. Az orvosok
vállalták, hogy mélygarázs segítségével parkoló számot növelnek. A bizottság úgy gondolja,
hogy ez még nem oldja meg a környék parkolási gondjait. Kérték azt, hogy az 5. számú
határozati javaslatban szerepeljen az, hogy vizsgálják meg, hogy ezen a területen hogyan
tudnának úgy enyhíteni a parkolási gondokon, hogy az már nem csak a rendelőt szolgálná ki,
hanem a Megyei Kórháznak is segítségére váljon.
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Habis László
Időközben a Hivatal munkatársai elhelyeztek egy ortofotót és egy tanulmánytervet, amely ezt
a fejlesztési tömböt tartalmazza. A tömb északi részén létesülhetne ez az alapellátást szolgáló
egészségügyi központ. A déli részén egy parkolóház, amelyre vonatkozóan az Egri Építész
Iroda készített egy tanulmánytervet. Ez egy olyan parkolóház lenne, amely körben
zöldfelületeket tartalmaz. Nagy mértékben beleillik a környezetbe, és lehetőséget teremt arra,
hogy a belvárost észak felöl megközelítők parkolhassanak.
Elvi döntésről van szó, hiszen ezek a pontok szorosan összefüggnek. A területre szabályozási
tervet kell készíteni, ezt megelőzi egy tervezési program. Ennek alapján lehet meghatározni a
telkek beépítési százalékát, illetve funkcióját. Ennek alapján lehet értékbecslést készíteni,
döntést hozni a magántulajdonú ingatlanok megszerzésére vonatkozóan.
Császár Zoltán
A Szociális és Egészségügyi Bizottság bölcs döntést hozott, szem előtt tartotta, hogy a
legkorszerűbb, és legfejlettebb eszközök mellett, és a lehetőségek függvényében kell a házi
beteggondozást megoldani.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat A) pontjára. Megállapítja, hogy 18 igen
egyhangú szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
96/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megye Jogú Város Közgyűlése
1. A 2007. évben a saját erőből orvosi rendelőt megvalósító háziorvosok és házi
gyermekorvosok részére adandó támogatást - 90 m2 rendelőt alapul véve
négyzetmétereként 90 000 Ft-ban, összesen - 8 100 000 Ft-ban állapítja meg.
2. A megállapított 8 100 eFt támogatásban részesíti dr. Dr. Holló Margit, dr. Forray
Boglárka, dr. Kardos Ilona, dr. Thummerer Ferenc, dr. Horváth Gábor és
dr. Németh István háziorvosokat, valamint dr. Ferenc Julianna házi
gyermekorvost.
3. Elrendeli a 4841 hrsz-ú Eger, Balassi u. 7. sz. alatti ingatlan kb.1100 m2-re történő
kiegészítését a vele a szomszédos, 4840/5 hrsz-ú önkormányzati telekből.
Készüljön az így kialakított ingatlanról értékbecslés.
4. Ezt követően a telekalakításról, és az érintettek részére történő licit nélküli
értékesítésről készüljön Közgyűlési előterjesztés.
5. A területre készülő szabályozási tervben a telek beépíthetőségét a tervezési
programnak megfelelőn kell kialakítani, valamint biztosítani kell parkolási
problémák megoldását, meg kell vizsgálni egy parkolóház elhelyezését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
azonnal, illetve értelem szerint
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18. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
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 22 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
97/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások
hasznosításával kapcsolatban az alábbiakról dönt:
1. Eger, Maklári u 63. szám alatti 2 szoba, 78m2 alapterületű, félkomfortos lakás az Eger,
Mária u. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület kiürítése érdekében
legyen felhasználva. Ha ez nem vezetne eredményre, akkor a lakás szociális alapon
legyen bérbe adva.
2. Eger, Cifrakapu u. 31. fszt. 1 szám alatti, 1 szoba, 38m2 alapterületű, komfortos lakás
a költségelvű bérlakásra jogosultak jegyzékén lévők részére legyen bérbe adva, a teljes
felújítási költség vállalásával.
3. Eger, Mátyás kir u. 53. I. 4. szám alatti, 2 szoba, 48m2 alapterületű, komfortos lakás a
költségelvű bérlakásra jogosultak jegyzékén lévők részére legyen bérbe adva.
4. Eger, Cifrakapu u. 47. IX.3. szám alatti, 2,5 szoba, 60m2 alapterületű, összkomfortos
lakás szociális alapon legyen bérbe adva.
Felelős:

Határidő.

a határozat közléséért
és a lakások bérbe adásáért
a jegyző megbízásából
dr. Szombathy Miklósné
irodavezető
azonnal
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19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség értékesítésére
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Meghívott:

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. igazgatója

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 egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
98/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Eger, Grónay S. u. 9. szám alatti
6868/5/A/5 hrsz-ú ingatlan elidegenítését az alábbiak szerint:
Eljárás módja:
Induló vételár:
Vételár megfizetése:
Közzététel módja:
A licit javasolt időpontja:
Eljárás helye:
Eredményhirdetés ideje:
Pályázati biztosíték:
Licitlépcső:
Megtekintés módja:
Egyéb feltételek:

nyílt licites értékesítési eljárás
1.280.000,- Ft + ÁFA
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
Heves Megyei Hírlap és az Interneten
a törzsvagyoni körből kivonást követően
EVAT Zrt. tetőtéri tárgyaló
a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül
300.000,- Ft, mely a vételárba beszámít
100.000,- Ft
hirdetményben megjelölt időpontban
az eredményhirdetést követően 8 napon belül
az adásvételi szerződést meg kell kötni

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.(II.18) sz. önkormányzati rendelet
módosítását – 3. számú melléklet nem lakás célú helyiségek fejeztében szereplő Eger,
Grónay S. u. 9. szám alatti 6868/5/A/5 hrsz-ú 16m2 térmértékű üzlet törlésre kerül –
megtárgyalta és elrendeli annak 15 napos közszemlére tételét.
Cím
Eger, Grónay S. u. 9.

Helyrajzi szám

Terület (m2)

6868/5/A/5

16 m2

Felelős:

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet
EVAT Zrt. igazgatója
Határidő: értelem szerint
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20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség városi érdekből
történő bérbeadásáról
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Meghívott:

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. igazgatója

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 18 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
99/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Eger, Széchenyi u. 2.sz. alatt
található 129m2 ingatlan a vagyonrendelet 10.§-a szerint licites eljárás nélkül kerüljön
bérbeadásra Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség részére 600,Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díj megfizetése mellett 2013. december 31. napjáig.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az Eger, Széchenyi u. 2.sz. alatt
található 138m2 ingatlan a vagyonrendelet 10.§-a szerint licites eljárás nélkül kerüljön
bérbeadásra Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság és Északmagyarországi Regionális Marketing Igazgatóság részére 600,-Ft/m2/hó+ÁFA bérleti
díj megfizetése mellett 2013. december 31. napjáig.
Felelős:
Határidő:

A Jegyző megbízásából:
Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet
EVAT Zrt. igazgatója
értelem szerint

21. Előterjesztés nem lakás célú helyiség bérleti jog vásárlásra
Előterjesztő: Bodnár Pál
tanácsnok
Meghívott:

Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet EVAT Zrt. igazgatója

Habis László
Tanácsnok úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük az
előterjesztéssel kapcsolatban.
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Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 18 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
100/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Közgyűlése az Eger, Széchenyi u. 21. sz. alatti 4610/1/A/2. hrsz-ú 17 m2
alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség forgalmi értékét 4.720.000,- Ft + ÁFA
értékben állapítja meg és támogatja 2007. július 01 – 2017. június 30-ig a bérleti jog
megvásárlását.
Fizetendő ellenérték: 2.832.000,- Ft + ÁFA
Felelős:
Határidő:

A Jegyző megbízásából:
Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet
EVAT Zrt. igazgatója
értelem szerint

A napirend levezetését átadja Alpolgármester úrnak.

22. Előterjesztés az Eger, Sánc utcában felszakadt pince vis-maior támogatási kérelme
tárgyában
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Habis László
Tudomása szerint az illetékes minisztérium szakértője már helyszíni szemlét tartott és
szakvéleménye szerint jogosnak tartja a kérelmet. Remények szerint a Regionális Fejlesztési
Tanács soron következő ülésén ezt a támogatást a város megkaphatja.
Császár Zoltán
Megerősíti Polgármester úr által elmondottakat, mert a mai sajtóban olvasta az ezzel
kapcsolatos cikket.
Szeleczki János
Kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 21 igen
egyhangú szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 19 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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101/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1/a. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vis maior kérelmet nyújt be a Sánc utcai
pincék tömedékelésének támogatására.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját erőből csak részben tudja az Eger, Sánc
utcai pincetömedékeléseket elvégeztetni.
A becsült költségek 40 %-át 3.328 eFt-ot biztosítja, Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése 11/2007 (II.23.) számú az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
rendelet II. fejezet 205. címszámáról (pince és partfalveszély elhárítás). A vis maior
támogatási igény összege 4.991 eFt.
1/b. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. január 1. – 2009. december 31. közötti
időszakra vagyon- és felelősségbiztosítást kötött az OTP Garancia Biztosító Rt-vel. A
megkötött biztosítás ismeretlen pinceüreg veszélyelhárítására nem vonatkozik.
1/c. A káresemény kapcsán károsodott, az Eger, Sánc utca egy szakasza. A károsodott
szakaszról lakóingatlanok közelíthetők meg, azon kívül az utca része a város
közúthálózatának.
Más ingatlanról a lakótelkek nem közelíthetők meg, a városrész forgalmának zavartalan
biztosításához szükség van a veszélyes útszakaszra.
1/d. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a Sánc utcai pinceomlással
érintett 1076 hrsz-ú ingatlan Önkormányzatunk tulajdona.
Felelős: Dr. Estefán Géza
jegyző
Határidő: értelem szerint

102/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évben a Sánc utcai, a Karéj u. 10. sz. alól
Bárány utca alá nyúló, és a Cifrakapu u. 6. sz. alól a Pázsit utca alá nyúló pincék
veszélyelhárítását a város 2007. évi költségvetésének pince- és partfalveszély elhárítási
címszámáról oldja meg.

Felelős: Dr. Estefán Géza
jegyző
Határidő: értelem szerint
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23. Előterjesztés a 2007. évi CÉDE pályázatok benyújtásáról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Habis László
Mind a Sertekapu utcai, mind pedig a Szüret utcai csapadékvíz elvezetési probléma műszaki
indokoltsága nem kérdőjelezhető meg. Bíznak abban, hogy a pályázat eredménnyel jár,
ugyanakkor problémaként kell, hogy jelezzék, hogy a már más összefüggésben szóba került
Cifrakapu utcai térség ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos költséghelyét voltak kénytelenek
megjelölni. Ha a szabályozási tervi ügyek indokolják, akkor a későbbiekben a Költségvetési
Bizottsággal egyeztetve új finanszírozási javaslatot tesznek, figyelembe véve a Regionális
Fejlesztési Tanács döntését is.
Bodnár Pál
Az előterjesztést a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság megtárgyalta, és az egyhangú
véleménye volt, hogy a nagyprojekteknél, köztük az útfelújításnál a közbeszerzés rendszerét
át kell, hogy nézzék. Ennek oka elsősorban az volt, hogy a munkákra kivitelező kiválasztása
versenyáron legyen. Ennek előnye az lenne, hogy több utat tudnának felújítani.
Csákvári Antal
Eger, Vécsey-völgy csapadékcsatorna beruházás nem felejtődött el, továbbra is a kiemelt
feladatok között szerepel az önkormányzat számára. Szeretné Eger érintett polgárait
megnyugtatni, hogy most csak azért erről a két csapadékcsatornáról van szó, mert ennek a
bekerülési költsége nagyságrendekkel kevesebb, mint a Vécsey-völgy – Tetemvár utcai
csapadékcsatorna kivitelezés, hiszen az egy közel 650 millió forintos beruházás, és azt EU-s
pályázatból szeretné a város megvalósítani.
Orosz Lászlóné
Különböző közműberuházásokkal, és pályázatokkal kapcsolatban javasolja, hogy a jövőben
minden választókerület képviselője vegyen részt ezekben a pályázatokban, és kivitelezésben a
pályázat kiírásától kezdődően.
Császár Zoltán
2 évvel ezelőtt, amikor a nagy iszapáradat elöntötte a Vécsey-völgyet, maga is
sajtótájékoztatót tartott, mint az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság tagja. Kritikát
kapott, hogy politikát csinál ebből a dologból. Az utóbbi években jelentős összeget fordítottak
a csapadékvíz helyzetének megoldására. Összességében mennyit költöttek már erre az évek
hosszú folyamán?
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Habis László
Bodnár tanácsnok úr által elmondottakkal egyetért. Külső szakértőt is bevontak a
közbeszerzési kiírás szempontrendszerének megfogalmazásába, mert az eredeti javaslat nem
kellően szolgálta az önkormányzati érdekeket. Fontosnak tartja azt, hogy szakmailag
megalapozott közbeszerzési kiírások szülessenek.
Csákvári képviselő úr felvetésére a következő választ adja. nem beruházási pénz
átcsoportosításáról, hanem vagyoni típusú pénz átcsoportosításáról szól a javaslat. Az idén
igen korlátozottan a pályázati lehetőségek, nem lett volna értelme ennél nagyobb értékű
pályázatokat benyújtani, mert sikertelen lenne. A Vécsey-völgy térségének csapadékvíz
elvezetési rendszere csak a Regionális Operatív Programból finanszírozható. Az év folyamán
megjelennek ezek a pályázatok, és addig finanszírozási döntés nem fog születni, amíg
Brüsszelben a Nemzeti Fejlesztési Tervet el nem fogadják. Ha ez a döntés megszületne akkor
a Magyar Kormányzatnak kellene kötelezettséget vállalnia a teljes finanszírozásra, ezt pedig a
Kormány nem vállalja.
Bányász Róbert
Örömmel tölti el annak a tudata, hogy végre valaki foglalkozik egy lajosvárosi problémával,
amely a Szüret út csapadékvíz elvezetése. Nagyon indokolt, szükségszerű. Évek óta halogatott
témakor. Kéri a pályázat íróit, hogy minél előbb készítsék el a pályázatot, és a csapadékvíz
elvezetés készüljön el.
Gálfi Antal
A Szüret utca nem út.
Szeleczki János
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
103/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Sertekapu utcai fejlesztési feladathoz
szükséges önerő, pályázati és szerződéskötési díj átcsoportosítása a II/215. „Tetemvár és Régi
Cifrakapu úti csomópont kialakításával összefüggő kiadások” címszámról 16.650 eFt összegben a
II/226. „Sertekapu utcai csapadékcsatorna építés önerő” megnevezésű új beruházási
címszámra megtörténjen.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Szüret utcai fejlesztési feladathoz
szükséges önerő, pályázati és szerződéskötési díj átcsoportosítása a II/215. „Tetemvár és Régi
Cifrakapu úti csomópont kialakításával összefüggő kiadások” címszámról 6.100 eFt összegben a
II/227. „Szüret utcai csapadékcsatorna építés önerő” megnevezésű új beruházási
címszámra megtörténjen.
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3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt HÖF CÉDE támogatásra pályázatot kíván benyújtani,
melynek tárgya az Eger, Sertekapu utcai csapadékcsatorna és vízelvezetési rendszer
kivitelezése. A fejlesztési feladat forrásösszetétele a következő:

Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

Bruttó összeg Ft-ban
2007. év
16.280.000,--24.420.000,----40.700.000,-

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sertekapu utcai fejlesztési feladat 2007. évi saját
forrás összegét a 2007. évi költségvetésről szóló 11/2007. (II. 22.) sz. önkormányzati
rendeletében biztosítja. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtására.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírt HÖF CÉDE támogatásra pályázatot kíván benyújtani,
melynek tárgya az Eger, Szüret utcai csapadékcsatorna és vízelvezetési rendszer
kivitelezése. A fejlesztési feladat forrásösszetétele a következő:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg
Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen:

Bruttó összeg Ft-ban
2007. év
5.960.000,--8.940.000,----14.900.000,-

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szüret utcai fejlesztési feladat 2007. évi saját
forrás összegét a 2007. évi költségvetésről szóló 11/2007. (II. 22.) sz. önkormányzati
rendeletében biztosítja. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2007. április 16.

265

24. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város 2007. évi útburkolat felújítási munkáiról
Előterjesztő: Habis László
polgármester

Habis László
Az előterjesztésben arról van szó, hogy több útfelújítást tenne lehetővé, mint amit eredetileg a
költségvetésben erre terveztek, a különbözet az a pályázati tartalék jelentős részét elvinné, de
bíznak abban, hogy nagyobb pályázati merítés esetleg több út felújítását teszi lehetővé.
Érdemben a költségvetési rendelet 4/a. melléklete nem változott.
Pál György
Örömmel látja, hogy bővült a lista a költségvetésben elfogadotthoz képest. Megemlíti, hogy
érdemes lett volna a körzeti képviselőket összehívni, és ott kialakítani egy olyan listát, ami
elfogadható a körzeti képviselők számára.
Felmerült a kerékpár utak kérdése is. Egerben sokan használnának a tavaszi-nyári időszakban.
Ezzel csökkenthető lenne az utak, parkolók zsúfoltsága. Ehhez az szükséges, hogy a
belvárosban legyenek olyan kerékpár tárolók, ahová biztonsággal le lehet tenni a
kerékpárokat, ha valaki ügyet intéz, illetve legyen összefüggő kerékpár út a városban. A
Gazdasági Minisztérium nem olyan régen tett közzé egy pályázati lehetőséget kerékpár
utaknak építésére közel 2 milliárd forintos alappal. Erre kíván-e pályázni a város?
Szelecki János
A kerékpárút építése a kiemelt célok között szerepel.
Bányász Róbert
Tájékoztatnia kell a Lajosváros lakóit, hogy óriási felújítások várhatóan a városrészben. Sok
olyan út-utca kerül felújításra, ami évek óta sajnos kimaradt.
Császár Zoltán
Vígh Henrik csoportvezető úrnak teszi fel a következő kérdést:
Tavaly a Szvorényi utca benne volt egy pályázatban, és azzal az okkal, hogy nem tisztázott az
utca tulajdonjoga, a Minisztérium kihúzta a pályázatból. Azóta is kb. 30 cm mély kátyúk
ékesítik az utcát. Az a nagyforgalmi út, ami bevezető út, hogy lehet ilyen állapotban, és mikor
dől el a tulajdonjoga, mikor lesz azok közt az utak közt, amelyek korszerűsítve lesznek?
Vígh Henrik
A Szvorényi utcának az Árpád út és a Hatvanikapu tér közötti szakasza még mindig a Magyar
Állam tulajdonában, és a Magyar Közút kezelésében van. Valóban szerepeltették tavaly a
pályázati csomagban és amikor előtérbe kerültek a tulajdoni viszonyok, akkor kimaradt a
csomagból. De akkor már a költségvetésben való szerepeltetéskor azt gondolták, hogy ez egy
egyszerű aszfaltozás.
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A Szvorényi utca ennél sokkal többre érdemes. Ott egy komplett, faltól-falig átépítéssel járó
rekonstrukciót kell végezni, dönteni kell az árok kérdéséről is. A karbantartási programban az
utca biztonságos közlekedését biztosítani kívánják a jövőben is.
Habis László
Ez a felújítás lényegesen kevesebb, mint tavaly volt. A választási kampány hevében az idei
pénz felét a Regionális Fejlesztési Tanács elköltötte. Azt a javaslatát, miszerint 20 millió
forinttal maximálják az egyes projektek támogatási értékét, azt a kormányzat szervek
képviselői nem támogatták. Teljes bizonytalanságban vannak a tekintetben, hogy milyen
összegű pályázati pénzre van lehetőség. Korábban a RFT-nek működött egy elnöksége, amely
elnökségben a megyei önkormányzatok vezetői, és a polgármesterek ott volta. A legutóbbi
tanácsülésen született egy olyan javaslat, hogy ezt az egész testületet radírozzák le, ami azt
jelenti, hogy a választott önkormányzati emberek a döntés előkészítésben nem vehetnek részt.
A szabályzat szerint egyhangú döntés kellett volna, de a kormányzati többség gondoskodni
fog a megfelelő megoldásról. Jó lenne, ha az önkormányzatok egy Regionális Fejlesztési
Tanácsban nem csak statisztaszerepet kapnának, hanem érdemi szerepet a választók
érdekében.
A Nagylapos-nyugat térségében a kerékpárút építésével kapcsolatos pályázat eredményes
volt. Kevesebb pénzt kaptak rá, min szerettek volna. További szakasz tervezésére adtak
megbízást, ez az Érsek kert – Kossuth utca közötti terület.
Csákvári Antal
A tetemvár utca állapota nagyon megromlott. Az ott lakók többször megkeresik, hogy miért
nem csinál már az önkormányzat valamit, miért nem takarítják, miért nem teszik rendbe?
Ez az út az országos közút része, nem a város gondozásában van. Évekkel ezelőtt már
kezdeményezte a Közút Kht-nál, hogy takarítsák, de mindig arra hivatkoztak, hogy nincs rá
pénz. Kéri Jegyző úrtól, hogy írjanak a Közút Kht-nak egy levelet, hogy ha nincs pénz a
felújításra, akkor tegyék meg azt, hogy az út szélén lévő sarat, port, piszkot takarítsák fel.
Császár Zoltán
Egyetért Polgármester úrral, és arra kéri Pál György tanácsnok urat, hogy a befolyásukat a
kormány felé tegyék meg, minél több pénzt adjanak Eger városának erre a lehetőségre.
Gadavics Gyula
Csákvári képviselő úr jól tájékoztatta az térségben lakókat, hogy az út valóban a Közút
kezelésében van. Sajnos évek óta küzdenek a felújításával, takarításával, kátyúzásával,
karbantartásával. Leveleznek az út kezelőjével is, és természetesen most is meg fogják
keresni, és nyomatékosan felhívják a figyelmét, hogy úgy kezelje az utat, hogy a lakossági
panaszok csökkenjenek.
Szeleczi János
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
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104/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi táblázatban szereplő utcák felújítását
indokoltnak tartja. Azok a 2007 évi költségvetési terv alapján valósuljanak meg, a
táblázatban szereplő forrásösszetétel szerint:
adatok Ft-ban
Sorsz. Útfelújítás helye Támogatási igény
Saját forrás
Összesen
1. Eger, Szövetkezet
3 934 356
5 899 908 9 834 264
utca
2. Eger, Bornemissza
5 002 386 7 661 403
2 659 017
utca
3. Eger, Csiky Sándor
utca (Barkóczy2 991 972
4 564 836 7 556 808
Vörösmarty u. között)
4. Eger, Hadnagy utca
(Deák F. u. – Hell M.
9 435 240
12 310 200 21 745 440
u. között)
5. Eger, Rajner Károly
utca (Endresz u. – tól
a Rajner K. u. 68.
4 141 282
6 162 041 10 303 323
számig, ill. a
Szederkényi utcáig)
6. Eger, Faiskola utca
(Liszt F. u. –
6 188 393
8 740 616 14 929 009
Szövetkezet u. között)
7. Eger, Ifjúság utca
6 156 960 10 331 820
(Vincellér I. u. –
4 174 860
Pozsonyi u. között)
8. Eger, Szederkényi
utca (Blaskovics u. –
3 091 246
4 869 107 7 960 353
Szvorényi u. között)
9. Eger, Cifrakapu tér
(Servita u. – Malom
2 107 395
3 077 041 5 184 436
u. között)
10. Kisvölgy utca
4 526 733
8 452 400 12 979 133



11.
12.



Radnóti Miklós utca
(Garay u. – Kisfaludy
u. között)
Veres Péter utca
(Temesvári u. –
Faiskola u. között)
Összesen:

1 458 953

2 189 486

3 648 439

1 173 065

1 461 902

2 634 967

45 882 512

68 886 883 114 769 395

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács által meghirdetett „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolat felújítása 2007. évi támogatásának elnyerésére” a fenti 12 utcára
vonatkozóan pályázatot nyújt be.
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az útfelújítások megvalósításához szükséges
fenti táblázat szerinti saját forrást, a 2007 évi költségvetéséről szóló 11/2007. (II. 23.)
számú „Költségvetési rendelet”-ben szereplő a II/148. „Útfelújítások” és a VII/23.
„Pályázati tartalék” címszámokon biztosítja.



Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok
benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
értelem szerint

Visszaadja a szót Polgármester Úrnak.

25. Előterjesztés az Agria-Komplexum Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények
2007. évi felújításáról
Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester
Az előterjesztő a napirendi pontot visszavonta.

26. Javaslat az egyesületek 2007. évi uszodahasználatára fordítandó pénzügyi keret
felosztásáról
Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester
Meghívott: Szente János Eger Termál Kft. ügyvezetője

Habis László
Alpolgármester úrnak nincs szóbeli kiegészítése. Képviselő társait kérdezi, van-e észrevételük
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 21 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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105/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. évre az egyesületek, intézmények részére a
kedvezményes uszodahasználat 11/2007. (II. 23.) számmal elfogadott költségvetési
rendeletben meghatározott 60.000 eFt támogatás felosztását a következőkben határozza
meg:
Uszodatámogatás 2007. évre
sorszám
1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Összesen:

Egyesület megnevezése
Egri Városi Úszóklub
ZF Hungária Egri Vízilabda Klub
Búvár és Vízisport Klub
Első Női Vízilabda Klub
Egri Vízmű SC. Vízilabda Klub
Egri Senior Úszó Klub
Oktatási Intézmények
Eszterházy Károly Főiskola
Rekreáció (mozgásszervi betegek)
úszásoktatása
Nagycsaládosok, 60 év feletti
nyugdíjasok úszástámogatása
Úszó érettségi
Országos Úszóversenyek (serdülő,
gyermek, ifjúsági)
Egri Triatlon Klub
Nagy Sport Egyesület
Integra Agria Úszó Egyesület
Paraaqua Alapítvány

Támogatási
összeg
javaslat
12.350.000
20.600.000
3.500.000
700.000
950.000
1.250.000
8.000.000
2.000.000
300.000
1.000.000
250.000
6.000.000
700.000
600.000
1.200.000
600.000
60.000.000

2. A támogatás felhasználása - az Egri Városi Úszó Klub, a ZF Hungária EVK, a Búvár és
Vízi Sport Klub, Első Női Vízilabda Klub, az Egri Vízmű SC. Vízilabda Klub egyesületek esetében csak a vízfelület használatára történhet. A sportolói arcképes
belépők megvásárlása az Egyesületek feladata.
3. A 6-16. sorszámig felsorolt egyesületek, intézmények és sportcsoportok a rendelkezésre
bocsátott pénzkeretek között szabadon határozzák meg, hogy azt kedvezményes uszoda
belépőkre, vagy a sportolók által vízfelület használatra milyen arányban biztosítják. A 12.
sorszám alatti rendezvényekkel kapcsolatos uszodahasználatra és egyéb, az uszoda által
biztosított szolgáltatásokra is igénybe vehető.
4. Egyetért az uszodahasználati támogatási keret meghatározásával, mely 2007. év január
01. napjától 2007. december 31. napja közötti időszakra vonatkozik, az Eger Termál Kft.
által benyújtott számla alapján.
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5. Egyetért azzal, hogy az egyesületek, intézmények, nagycsaládosok 2008. I. negyedévében
bázis szinten vehessék igénybe a Bitskey Aladár uszodát a 2008. évi költségvetés
elfogadásáig.
6. Felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú megállapodások megkötésére, aláírására.
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: azonnal

27. Előterjesztés a "Szakmai programok megvalósítása 2007. I. félév" civil szervezetek
támogatására
Előterjesztő: Szeleczki János
alpolgármester

Dr. Törőcsik Miklós
Mindig ügyeltek arra az előző ciklusban, hogy az előterjesztés megmaradjon abban a
formában, ahogy eredetileg eléjük került. A civil szervezetek támogatásáról szól az
előterjesztés, amely előterjesztés úgy készül, hogy a Civil Alap Bíráló Bizottsága az
önkormányzat költségvetésében biztosított pénzt a pályázók között felosztja. Ügyeltek arra,
hogy a felosztás mindig a civilek kezében maradjon. A Bíráló Bizottság döntött arról, hogy
milyen szempontok alapján, milyen pályázatokra kinek ad támogatást. Ez biztosította azt,
hogy a civil szervezetek a politikától függetlenül tudjanak működni. A mostani
előterjesztésben két olyan tétel van, amely tétel nem a civilek döntésén alapszik.
Megkereste a Civil Alap Bíráló Bizottságának képviselője és felhívta erre a figyelmet, hogy
két ilyen tétel található az anyagban. Tájékoztatta arról is, hogy akik ezt a javaslatot
megtették, azok itt a közgyűlésen elmondják, hogy tőlük származik a javaslat. Ez sajnos nem
történt meg. Véleménye szerint a civil szervezeteknek önállóan kell működniük a politikától
függetlenül. Kéri, hogy ezt a két javaslatot az előterjesztő vonja vissza.
Habis László
A civilek a politikától függetlenül kell, hogy működjenek, de ebben a felsorolásban van egy
csomó olyan szervezet, amelyik felfogásából, működéséből adódóan jobb vagy baloldali
orientáltságú. A döntéshozó a közgyűlés és nem a civilek. A tartalmat illetően 20 és 50 ezer
forintos ügyről van szó. Azt ígéri Képviselő úrnak, hogy a soron következő költségvetési
javaslatok kapcsán - pl. a pénzmaradvány elszámolása során - olyan mértékben történik nem
visszapótlás, hanem javaslata szerint kiegészítés, amivel a Civil Kerekasztal döntési
kompetenciája nőni fog. Fontosnak tartja a civil szervezetek működését, tevékenységük
támogatását.
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Császár Zoltán
Egyetért Polgármester úrral. Minden civil szervezet szeretné a maga programját megcsinálni,
de a lehetőségek 20-50 ezer forint között mozognak. Bárcsak többet tudnának adni.
Dr. Nagy Imre
Abban egyetért Törőcsik képviselő úrral, hogy általában nem volt szokás, hogy a Közgyűlés
más javaslatra, vagy éppen a civil szervezetek által létrehozott, és működtetett Civil
Kerekasztal javaslatával szemben, vagy őket megkerülve ad ilyen jellegű támogatást.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 15 igen 2 nem és 5 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a határozatot elfogadta.
106/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
1., Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal által „Szakmai programok
megvalósítása 2007. I. félév” címmel meghirdetett pályázatokat megtárgyalta és a
támogatások vonatkozásában az alábbiakról dönt:
Szervezet neve
56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport Egyesület
Amazonok Klubja
Andante Kamarakórus
Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület
Bor(t)nemissza Gyermek Néptáncegyüttes
Bükki Vörös Meteor Sportegyesület
Cantus Agriensis Kulturális Egyesület
Cukorbetegek Egri Egyesülete
Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Eger
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete
Eger - Lajosváros Szent Lajos Plébánia Karitász Csoport
Eger Vára Barátainak Köre Egyesület
Egri Barátnők a Jövőért Egyesülete
Egri Francia Klub
Egri Jézus Szíve Plébánia Karitász
Egri Jóga Klub
Egri Katicák Gyermekkórus
Egri Majorette Egyesület
Egri Szent-Györgyi Albert Diáksport Egyesület
Egri Szív Egyesület
Egri Testedző Club
Egri Végvár Egyesület
Egri Vitézlő Oskola Hagyományőrző és Sport Közhasznú Egyesület
EKF Főiskolai Hallgatói Egyesület

Javasolt támogatás
E Ft
30
40
30
30
30
30
30
40
40
40
60
30
30
20
40
40
20
30
50
30
40
50
40
20
30
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Életet az Éveknek Klub
Életfa Környezetvédő Szövetség Környezetvédők Ifjúsági Köre
ÉMO - Eger
Észak-magyarországi Régió Látássérült Gyermekekért Közhasznú
Egyesület
Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület
FET Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja
Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület
Gajdos Népzenei és Néptánc Kulturális Egyesület
Hevesi József Magyarnóta Klub
Heves Megyei Életreform Népfőiskola
Heves Megyei Népművelők Egyesülete
Heves Megyei Népművészeti Egyesület
Heves Megyei Természetbarát Szövetség
Heves Megyei Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete
Hun Fokos Szövetség Hagyományőrző Egyesület
Kárpát Egyesület, Eger
Keresztény Édesanyák Közössége
Kertbarátkör Egyesület Eger
Kiwanis Club Eger Egyesület
Komplex Közhasznú Egyesület Eger
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat – Markhot Ferenc Kórház
Lajtha László Néptáncegyüttes
Lenkey János Diáksport Egyesület
Lenkey-s Bajtársi Egyesület
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 34. számú Bükki
Helyi Csoport
Magyar Vöröskereszt Eger Területi Szervezete
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete
Nagycsaládosok Egri Egyesülete
Nosztalgia Kulturális Egyesület
Nő az Erő Közhasznú Egyesület
Part Egyesület
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Diáksport Egyesület
Pótkerék Együttes
Raózsa-Szín Rovásíró Kör
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Egri Szervezete
Stellae Agrianses Művészeti Egyesület
Suli-buli Klub
Szent György Lovagrend Egri Priorátus
Szivárvány Képzőművész Kör
Szín-Folt Egri Műhely
Többgyermekes Családok Egri Egyesülete
Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület
Univerzum Klub
Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete
Verda Stelo Eszperantó Klub
Összesen:

20
20
50
30
40
40
30
20
30
20
50
50
40
40
20
50
20
50
30
50
40
20
50
40
50
30
40
50
50
40
30
30
20
20
30
30
20
50
30
20
50
40
40
30
20
2440
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Alapítvány neve

Javasolt támogatás
E Ft

212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány
Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány
Caritas Hungarica Eger Alapítvány
Egri Autista Alapítvány
Egri Családsegítő Alapítvány
Egri Fiatalokkal a Régióért Alapítvány
Egri Leukémiás, Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért
Alapítvány
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Egri Irodája
Forrás Alapítvány Eger
Ifjú Tehetségekért Alapítvány
kis Balázs Alapítvány
Lehetőséget Mindenkinek Alapítvány
Lyceum Pro Scientiis Alapítvány
Olvasó Nemzet Alapítvány
SZETA Egri Alapítványa
Véradó Mozgalomért Alapítvány
Alapítványok összesen:
Támogatás összesen:

30
40
20
30
50
30
20
30
60
30
30
30
30
30
30
30
520
2960

2., Fedezete : II / 52. 2. 1. 5.- Alapítványok és civil szervezetek támogatása
Felelős:

Határidő:

a jegyző megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
a Gazdasági Iroda vezetője
Dr. Kovács Luca a Titkársági Csoport vezetője
értelem szerint

28. Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez szükséges
saját erő biztosítására
Előterjesztő: Homa János
tanácsnok

Homa János
Meglepetéssel értesült arról, hogy a Művészetek Háza technikai háttere olyan állapotban van,
hogy egy komolyabb előadáshoz bérbe kell venniük mikrofonokat, állványokat. A mostani
pályázat azt a célt szolgálná, hogy ezt a problémát részben kiküszöböljék. Ezen a pályázaton a
fenntartó vehet részt, és ez az 500.000 Ft jelentené az önrészt.
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Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 20 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
107/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázaton való részvételhez szükséges 500.000,- Ft saját erő a 2007. évi költségvetés VII.
fejezetének 23-as címszámán (pályázati tartalék) biztosításra kerüljön.
Felelős:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: értelem szerint

29. Javaslat a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a
Városi Ellátó Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatra
minősített szavazattöbbséggel. Megállapítja, hogy 20 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés
a határozatot elfogadta.
Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatra. Megállapítja, hogy 20 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
108/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítását 2007. január 1-jei hatállyal az alábbiak
szerint:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1./ Az intézmény neve:

Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium

2./ Az intézmény székhelye:

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

3./ Az intézmény alapításának éve:

1964
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4./

Az intézmény alapító szervének neve és címe:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének jogelődje
3300 Eger, Dobó tér 2.

5./

Az intézmény fenntartójának és felügyeleti szervének neve és címe:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
3300 Eger, Dobó tér 2.

6./

Az intézmény működési területe:

Eger

7./

Az intézmény OM azonosítója:

031620

8./

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény,
amelynek intézményegységei: gimnázium,
szakközépiskola, szakiskola, kollégium.

9./

Az intézmény tagozatai:

nappali tagozat (nappali rendszerű iskolai oktatás)
felnőttoktatási tagozat (esti és levelező munkarend
szerinti oktatás)

10./ Az intézmény évfolyamainak száma:
• gimnázium
• szakközépiskola általános műveltséget megalapozó szakasza
OKJ képzésnek megfelelő szakképzés
• szakiskola általános műveltséget megalapozó szakasza
OKJ képzésnek megfelelő szakképzés
11./

9-12. évfolyam
9-12. évfolyam
13-15. évfolyam
9-10. évfolyam
11-12. évfolyam

Az intézménybe nappali tagozaton felvehető maximális tanulólétszám:
A kollégiumba felvehető maximális tanulólétszám: 162 fő

725 fő

12./ Az intézmény tevékenységei:
12./1. Ellátandó alaptevékenységek:
TEÁOR szám:

Szakágazat száma és megnevezése:

80.21 Általános középfokú oktatás
80.22 Szakmai középfokú oktatás
80.40 Felnőtt-, és egyéb oktatás
802100 Általános középfokú oktatás

Alapvető szakfeladat száma és megnevezése:
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelés, oktatás
•
•

Nappali rendszerű, 4 évfolyamos gimnáziumi képzés
Levelező munkarend szerinti,
felnőttoktatás 9-12. évfolyam
Szakterület: Humán

érettségire

felkészítő

szakközépiskolai
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• Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakközépiskolai képzés 9-10. évfolyam
Szakterület: humán
• Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakközépiskolai képzés 11-12. évfolyam
Szakterület: humán
Szakmacsoport: egészségügy
• Nappali rendszerű szakképzés érettségit igénylő OKJ szakmákban 13.
évfolyamtól
Szakterület: humán
Szakmacsoport: egészségügy
Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése:
- 52500801 Fizioterápiás asszisztens
- 54501201 Ápoló
- 54501202 Csecsemő- és gyermekápoló
• Esti- és levelező munkarend szerinti felnőttoktatás érettségit igénylő OKJ
szakmákban 13. évfolyamtól
Szakterület: humán
Szakmacsoport: egészségügy
Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése:
- 54501201 Ápoló
- 54501202 Csecsemő- és gyermekápoló
• Nappali rendszerű, OKJ szerinti, szakképző évfolyamok nélküli
szakiskolai képzés 9-10. évfolyam
Szakterület: humán
• Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés 11-12. évfolyam
Szakterület: humán
Szakmacsoport: egészségügy, szociális szolgáltatások
Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése:
- 31501201 Ápolási asszisztens
- 33893302 Szociális gondozó, ápoló
• Esti munkarend szerinti felnőttoktatás OKJ szerinti szakmákban 11-12.
évfolyam
Szakterület: humán
Szakmacsoport: szociális szolgáltatások
Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése:
- 33893302 Szociális gondozó, ápoló
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 48. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában, a 49.§ (2) bekezdésében, valamint az 53. § (2) bekezdésében
meghatározott tevékenységek ellátása
• a képzésben részt vevő tanulók kollégiumi ellátása
• tanulók iskolai tanműhelyi oktatása
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• tanulók üzemi tanműhelyekben történő oktatásának szervezése
• iskolai intézményi étkeztetés
• az Egri Városi Sportiskola pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása (a részben önálló
intézmény és a költségvetési szerv közötti munkamegosztást és a felelősségvállalás
rendjét az 1. számú melléklet tartalmazza)
• a Móra Ferenc Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola pénzügyi-gazdasági
feladatainak ellátása (a részben önálló intézmény és a költségvetési szerv közötti
munkamegosztást és a felelősségvállalás rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza)
• kétfunkciós könyvtár: az iskolakönyvtári szakmai feladatok ellátása, valamint a
településrész közkönyvtári feladatainak ellátása
• munkahelyi vendéglátás
– munkahelyi étkeztetés
12./2. Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység:
• a tanulók tankönyvvel való ellátásának megszervezése, segédanyagok
értékesítése
• a költségvetési szerv rendeltetésszerű működése során elhasználódott, illetőleg
feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése
• a költségvetési szerv helyiségei, eszközei tartós és eseti bérbeadása
• tanfolyam rendszerű egészségügyi szakképzés (OKJ és nem OKJ, több évfolyamon),
továbbképzés, valamint egészségnevelési feladatok és személyiségfejlesztő tréningek
szervezése, tartása
• a dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése, munkaruha- és egyéb térítése
• 55.23 egyéb szálláshely szolgáltatás
E tevékenységek a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint az alapellátási
feladatok színvonalát szolgáló előirányzatok kiegészítése céljából folytathatók.
Veszteségesen, az alapfeladatok előirányzatai rovására a tevékenység nem folytatható.
12./3. Vállalkozásként végezhető tevékenység:
55.30
70.20
80.42

étkezőhelyi vendéglátás
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás

Mértéke: a 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet 64. § (4) bekezdésének megfelelően.
Feltételrendszere: az alaptevékenység teljesítéséhez fel nem használt személyi és tárgyi
szabad kapacitások kihasználása.
Szabályozás módja: az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzítetteknek
megfelelően.
A 12. pont alatt megjelölt tevékenységek a Magyar Köztársaság Honvédelmi
Minisztériumával kötött 794/83/1999. sz. bérleti szerződésben rögzített feltételekkel
végezhetők.
13./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre megbízott
igazgató.
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14./ Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot tekintve teljes
jogkörrel, bankszámlával rendelkező költségvetési szerv.
A szerv a mindenkor érvényben lévő költségvetési gazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok előírásai alapján és az önkormányzati rendelkezéseket figyelembe véve
köteles ellátni a pénzügyi-gazdasági feladatokat.
A költségvetési, számviteli könyvvezetési, információs rendszerét - a részben önálló
intézmények és a saját tevékenységével kapcsolatban – az egyedenkénti alapadatokból
történő összesítés módszere alapján alakítja ki.
A részben önállóan intézmények és a költségvetési szerv az elemi költségvetéseikben
jóváhagyott előirányzatokkal, ezen belül a személyi juttatásokkal önállóan
gazdálkodnak.
15./ A pénzeszközök kezelése:
A Raiffeisen Bank Rt-nél nyitott számlán
16./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az egri 3827/2. hrsz-on lévő épületből 17024 m2.
17./ Vagyon feletti rendelkezési jog:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló többször módosított 5/2000. (II. 18.) sz. rendelet szerint.
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. 03. 29-én kelt
…../2007. (03.29.) határozatával 2007. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti az intézmény alapító okiratát elfogadó 605/2005. (09.29.)
határozat.
Dr. Estefán Géza
Jegyző
Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Felelős:

279
109/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Városi Ellátó Szolgálat alapító okiratának
módosítását 2007. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint.
ALAPÍTÓ OKIRAT
1./ Az intézmény neve:

Városi Ellátó Szolgálat

2./ Az intézmény székhelye:

3300 Eger, Bem tábornok u. 3.

3./ Az intézmény alapító szerve:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

4./ Az intézmény felügyeleti szerve:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

5./ Az intézmény működési területe:

Eger

6./ Az intézmény típusa:

gazdálkodási, műszaki-karbantartói
feladatokat ellátó, és egészségügyi alapés szakellátást nyújtó szolgáltató
intézmény

7./ Az intézmény tevékenységei:
7.1./ Ellátandó alaptevékenység:
7.1.1.
TEÁOR száma: 75.14
Szakágazat száma, megnevezése: 751415: Önkormányzati intézmények ellátó
kisegítő szolgálatai
Alapvető szakfeladat száma, megnevezése: 80111-5: Óvodai nevelés szakfeladat
•

Az 1. sz. mellékletben rögzített részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása, a feladatellátás szervezése.
(Az intézmények és a Városi Ellátó Szolgálat közötti munkamegosztást és a
felelősségvállalás rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

•

A részben önállóan gazdálkodó bölcsödék, óvodák valamint az önkormányzati
fenntartású általános iskolák részére végzett ételszállítási feladatok.

•

A részben önállóan gazdálkodó intézmények részére végzett műszaki,
karbantartási, részleges felújítási, ellenőrzési munkák.

•

Az önkormányzati fenntartású általános iskolák részére végzett technika
tantárgyhoz kapcsolódó anyagok beszerzése, félkész termékek legyártása,
továbbá az 5/1988. (II.17.) MM rendeletben foglalt Központi Műhely feladatok
ellátása.

•

Táborüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
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•

Közreműködés átfogó elemzések, felmérések elkészítésében, a Polgármesteri
Hivatal munkájának segítésében.

7.1.2.
•

TEÁOR: 35.12 Egészségügyi alapellátás működésének biztosítása az 1997. évi
CLIV. törvény alapján járóbeteg ellátás: háziorvosi ellátás (szakágazat: 351200)

•

TEÁOR: 35.14 Egyéb humán-egészségügyi tevékenység: iskolaorvosi ellátás
(szakágazat: 851440)

•

TEÁOR: 85.13 Fogorvosi szakellátás: iskola fogászatok, fogászati ellátás
(röntgen, ügyeleti szolgálat) (szakágazat: 851300)

7.2./ Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenység:
•

Az önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
részére – a szabad kapacitás terhére – végzett műszaki, karbantartási munkák.

•

Az önkormányzati fenntartású önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények
részére – a szabad kapacitás terhére – végzett szállítási feladatok.

•

Gyermeküdültetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

•

Helyiségek, eszközök bérbeadás útján történő hasznosítás.

•

Elhasználódott illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése.

E tevékenységek a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint, az
alapellátási feladatok színvonalát szolgáló előirányzatok kiegészítése céljából
folytathatók.
Veszteségesen, az alapfeladatok előirányzatai rovására a tevékenység nem
folytatható.
7.3./ Vállalkozásként végezhető tevékenység:
•
•

Kereskedelmi szálláshely értékesítés.
Nem önkormányzati szervezetek, intézmények részére végzett műszaki,
karbantartási, felújítási munkák és egyéb szolgáltatások.

E tevékenység mértékénél figyelembe kell venni a 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm.
rendelet 64. § (4) bekezdésének előírásait.
8./ Az intézmény vezetője:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a törvény végrehajtását a
helyi önkormányzatok által fenntartott, szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél biztosító, szintén többször módosított 77/1993. (V.
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12.) Korm. rendelet vonatkozó rendeletei alapján határozatlan időre megbízott
igazgató.
9./ Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény,
valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet előírásai szerint az intézmény olyan helyi önkormányzati költségvetési
szerv, amely gazdálkodása megszervezése módjára nézve önállóan gazdálkodónak,
költségvetési előirányzatai feletti rendelkezési jogosultságát tekintve teljes jogkörrel
rendelkezőnek minősül. A költségvetési szerv a gazdálkodási jogkörébe besorolt –
az Alapító Okirat 1. sz. mellékletében részletesen felsorolt és rögzített – részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre, valamint saját szervezetére vonatkozó,
a számviteli törvényben, - a költségvetési szervekre is alkalmazható előírásokat – az
államháztartásról szóló törvényben, illetve a törvények végrehajtását a költségvetési
szervek tekintetében biztosító jogszabályokban meghatározott pénzügyi-gazdasági,
könyvvezetési, könyvviteli feladatokat alaptevékenységként feladat-ellátási és
teljesítési kötelezettséggel látja el, a mindenkor hatályos, a költségvetési
gazdálkodást szabályozó jogszabályi és önkormányzati rendelkezések betartásával.
A részben önállóan gazdálkodó intézmények személyi juttatási előirányzataikkal önállóan
gazdálkodnak.
10./ Pénzeszközök kezelése:
A Raiffeisen Bank Rt-nél nyitott számlán.
11./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
egri 5970 hrsz-on lévő épület (Maklári út 39.)
egri 3827/2. hrsz-on lévő épületből 251 m² (Bem tábornok u. 3.)
a 1502/12 hrsz-on lévő IMÓKŐ Üdülő (Felsőtárkány)
egri 816 helyrajzi számú (Eger, Egri u. 5.) háziorvosi, házi gyermekorvosi
rendelők és védőnői munkahely
e) egri 4911/3/A-22 helyrajzi számú (Eger, Szent J. u. 6/8.) háziorvosi rendelők
f) egri 6178/33/A-27 helyrajzi számú (Eger, Napsugár u. 1/A) háziorvosi
rendelők
g) egri 1307/10 helyrajzi számú (Eger, Kallómalom u. 88-90) házi gyermekorvosi
rendelők és védőnői munkahely
h) egri 6415 helyrajzi számú (Eger, Hadnagy u. 5.) házi gyermekorvosi rendelő,
védőnői munkahely
i) egri 9471/-2 helyrajzi számú (Eger, Berze Nagy János u.) házi gyermekorvosi
rendelők
j) egri 4711 helyrajzi számú (Eger, Széchenyi u. 45.) háziorvosi rendelők
k) egri 6577/A-5 helyrajzi számú (Eger, Klapka György u. 1.) fogorvosi rendelők
l) egri 4397/A/28 helyrajzi számú (Eger, Barkóczy út 13-15.) védőnői munkahely
m) egri 1313 helyrajzi számú (Eger, Vallon u. 4.) háziorvosi rendelő
n) egri 9174 helyrajzi számú (Eger, Köztársaság tér 10.) védőnői munkahely.
a)
b)
c)
d)

12./ Vagyon feletti rendelkezési jog:
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 5/2000. (II. 18.) sz.
rendelete szerint.
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007.03.29-én kelt
…/2007. (III.29.) sz. határozatával 2007. január 1-jei hatállyal hagyta jóvá. Ezzel
egyidejűleg hatályon kívül helyezte a Városi Ellátó Szolgálat alapító okiratát elfogadó
569/2006. (XII.14.) számú közgyűlési határozatot.
Dr. Estefán Géza
Jegyző
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

30. Javaslat műtéti támogatásra
Előterjesztő: Nagy István
tanácsnok
Az előterjesztő a napirendi pontot visszavonta.

31. Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. év II. negyedévi feladattervére,
valamint a III. negyedév feladatterv-tervezetére
Előterjesztés: Habis László
polgármester

Szeleczki János
Polgármester úrnak szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 19 igen egyhangú
szavazattal a Közgyűlés a határozatot elfogadta.
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110/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. II. negyedév feladattervét, valamint a III.
negyedév feladatterv-tervezetét elfogadta.
Felelős:
Dr. Estefán Géza
jegyző
Határidő:

Értelem szerint

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
2007. II. negyedévi feladatterv

A Közgyűlés időpontja:

2007. április 26.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek
kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) számú
önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Lajosváros nyugati
területe szabályozási tervének módosításáról a Mezőgazdasági Iskola területére és a
Lajosvárosi temető bővítési területére vonatkozóan (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Eger, Cifrakapu – Malom
utcák sarkán lévő telektömb szabályozási tervéről (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendelet-tervezete az Eger, Szépasszony-völgy
városrész településrendezési tervének a 7737/5 hrsz-ú területe és annak környezetére
vonatkozó módosítása valamint javaslat a 279/2004. (VI. 24.) számú határozattal
jóváhagyott Településszerkezeti Terv módosítására. (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a változtatási tilalmak
elrendeléséről a készülő szabályozási tervekkel kapcsolatosan (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete a Szépasszonyvölgy helyi
védelem alá helyezéséről (I. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete, a közterületek eltérő
használatáról szóló 5/2003. (I. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az építményekhez szükséges
gépjármű várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról (II. forduló)
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete
épületegyüttesének helyi védelem alá helyezéséről (II. forduló)

az

egri

Laktanya

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról, valamint a 2006. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról (egy fordulóban tárgyalt)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) számú
önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról (II. forduló)
- A 7737/8 hrsz-ú út megnevezésű ingatlant érintő megosztás utáni törzsvagyonból történő
kivonásról
Feltétel:
a. a területre vonatkozó Szabályozási Terv rendelettel történő jóváhagyása
b. a befektető kösse meg a közmű hozzájárulási megállapodást.
c. a Hotel Villa Völgy által vállalt telekalakítás végrehajtása
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról (II. forduló)
- Felnémet városrész rehabilitációja ROP projekt keretében megszerzett ingatlanok
törzsvagyonba vonása (678, 677/2, 677/3, 677/4) /
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról (I. forduló)
-Eger, Lajosváros Mezőgazdasági Iskola ingatlanából területleválasztással közel 4000 m²es terület önkormányzati törzsvagyonból való kivonása
Értékesítés feltétele: Eger Lajosváros-nyugat Szabályozási Terv II. fordulós módosításának
elfogadása.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete, a társasházak magánerős
felújításához nyerhető pénzügyi támogatásról szóló 21/1998. (V. 20.) számú önkormányzati
rendelet módosítására (I. forduló)
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala
Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására.
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
Előterjesztés az Európa Napok megrendezésére (pályázati kiírástól függően)
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Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2006.
évi egyszerűsített beszámolójának elfogadására
Előterjesztés az Agria Komplexum Kft. 2006. évi működési célú támogatásának
elszámolásáról.
Előterjesztés az egri 0781/5 hrsz-ú külterületi árok egy szakaszának a Vitai-Agria Kft.
részéről történő bérbevételéről
Feltétel:
Útcsatlakozás biztosítása (nem a szalóki útról)
Csapadékvíz elvezetés helyreállítása
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről.
Javaslat a Kis-Zsinagóga hasznosítására
Javaslat Eger város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programjának
felülvizsgálatára, az intézményvezetők teljesítményértékelési rendszerének kialakítására
Beszámoló a Wigner Iskola Közalapítvány működéséről
Javaslat az Önkormányzati Közoktatási Intézkedési Terv módosítására
Előterjesztés a közoktatási intézményhálózat átszervezésére
Tájékoztató a 2007. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a lakáshoz juttatandók jegyzékének időarányos teljesítéséről és határozott idejű
bérleti jogviszonyok meghosszabbításáról, valamint lakáshasználati szerződések
megkötéséről

A Közgyűlés időpontja:

2007. május 24.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Hajdúhegy 0939/67 hrszú
terület
és
környezete
Településrendezési
Tervének
módosításáról
(II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete, a társasházak magánerős
felújításához nyerhető pénzügyi támogatásról szóló 21/1998. (V. 20.) számú önkormányzati
rendelet módosítására (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Fürdőkörnyék
szabályozási tervéről (I. forduló)
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 44/2001.
(XI. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
(Amennyiben megjelenik az állami pályázati kiírás)
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Szerkezeti Tervében szereplő, tervezett Keleti
elkerülő út Kistályai út – Vécsey-völgy út közötti szakaszának alternatíváiról szóló
tanulmánytervéről
Előterjesztés az Eger, Hajdúhegy 0939/67 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról és annak
kapcsán Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2004. (I. 30.) számú önkormányzati
rendelete alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2006. évi beszámolójáról és
eredményfelosztásáról, ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről,
2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről
Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról
ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. I. negyedév üzleti
tervének teljesítéséről
Előterjesztés a Városi Televízió Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és
eredményfelosztásáról ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről,
2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről
Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. 2006. évi beszámolójáról és
eredményfelosztásáról ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről,
2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről
Előterjesztés az Agria Film Kft. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról
ügyvezető igazgató 2006. évi prémiumfeladatának kiértékeléséről, 2007. I. negyedév üzleti
tervének teljesítéséről
Előterjesztés az Egri TISZK Kht. 2006. évi beszámolójáról és eredményfelosztásáról, 2007.
I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2006. beszámolójáról és eredményfelosztásáról,
2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről
Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2006. évi
beszámolójáról és eredményfelosztásáról, 2007. I. negyedév üzleti tervének teljesítéséről
Előterjesztés a Petőfi téri ingatlanfejlesztési program végleges beruházási koncepciójáról
Előterjesztés a „Kültéri infoterminálok” telepítésével kapcsolatos pályázati felhívásról
Előterjesztés az Eger, Cifrakapu utca - Malom utca sarkán található önkormányzati
ingatlanok hasznosításáról
Értékesítés feltétele: Malom, Cifrakapu és Tetemvár utcák csomópontjához kapcsolódó
szabályozási terv elfogadása. A terv kétfordulós tárgyalású, közötte szakmai és társadalmi
egyezetés lesz.
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Előterjesztés Eger, Lajosváros Mezőgazdasági Iskola ingatlanából területleválasztással
közel 4000m²-es terület önkormányzati törzsvagyonból való kivonása (II. forduló)
Előterjesztés Eger, Lajosváros Mezőgazdasági Iskola ingatlanából területleválasztással
történő ingatlan értékesítéséről
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Közlekedési koncepciójának előkészítéséről, különös
tekintettel a parkolási rendszer fejlesztésére
Előterjesztés a Balassa Bálint utcai 6 háziorvosi rendelő ingatlanának telek kiegészítéssel
történő biztosításáról
Feltétel: szakmai egyeztetésen döntés születik az egész tömb fejlesztési irányáról.
Előterjesztés Vécsey völgy – Kőporos dűlő közötti mezőgazdasági feltáró út pályázatról
(Egyeztetési szintek: érintett lakosság, Hegyközség, Kistérségi Társulás)
Feltétel: Megfelelő pályázati kiírás
Előterjesztés az ÚMFT Operatív Programjaihoz kapcsolódó pályázatok előkészítéséről
Beszámoló a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján végzett 2005. évi feladatokról
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására.
Előterjesztés a közoktatási intézményhálózat átszervezésével kapcsolatos konkrét
intézkedések megtételére
Javaslat a „Polgármesteri Dicséret” elismerés, az „Eger Város Oktatás- és nevelésügyéért”
valamint „Eger Kiváló Pedagógusa” kitüntetés adományozására
Javaslat az „Előny 2007” pályázat keretében történő alapítványi támogatásra
Javaslat az „Eger Testneveléséért és Sportjáért valamint az „Eger Kiváló Sportolója”
kitüntetés adományozására
Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2006/2007. tanév első
félévében elért eredményeiről
Tájékoztató a Kábítószerügyi Fórum 2006. évi működéséről
Tájékoztató a 2007. IV. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I. negyedévi teljesítéséről
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A Közgyűlés időpontja:

2007. június 28.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 44/2001.
(XI. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
(Amennyiben májusban tárgyalni tudja a Közgyűlés I. fordulóban)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a lakbértámogatás
rendjéről (I. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlés rendelet-tervezete az Eger város ösztöndíjasa cím
alapításáról szóló 1/2000. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról (I. forduló)
(2000. évtől a megváltozott törvények alapján szükséges módosítani a vagyonrendelet
szöveges részét, valamint konkretizálni a forgalomképtelen és a korlátozottan
forgalomképes vagyontárgyaink körét.)
Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Szerkezeti Tervének módosítására a tervezett Keleti
elkerülő út tekintetében
Előterjesztés Eger város tömegközlekedésének fejlesztésére
Javaslat a költségvetés egyensúlyát biztosító intézkedési tervre
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására.
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Előterjesztés az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok hasznosíthatóságáról
(elkészült munkarészek)
Előterjesztés a Közhasznú társaságok átalakításáról
Előterjesztés a Szenátor Ház bérleti jogának megvásárlásáról
Előterjesztés a Nagylapos – Felnémet gyűjtőút beruházási programjáról
Előterjesztés a Forrás Gyermek-és Ifjúsági Központ igazgatói pályázatának elbírálására
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Előterjesztés a turisztikai nagyrendezvények középtávú koncepciójára
Előterjesztés a kulturális tevékenységet ellátó intézmények és Kht-k feladatainak
áttekintésére
Előterjesztés a Városi Ifjúsági Cselekvési Terv végrehajtására
Javaslat a „Díszpolgári cím” adományozására
Javaslat a „Pro Cultura Agriae díj”, valamint „Nívó díjak” adományozására
Javaslat a Bölcsődei Igazgatóság intézményvezetői megbízására
Javaslat a „Eger Város Egészségügyéért” kitüntetés adományozására
Javaslat a „Szociális Gondoskodásért” kitüntetés adományozására
Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés a közoktatási intézmények 2007/2008. tanévi mutatószámainak változásairól
és a szükséges létszámkeret és előirányzat módosítások végrehajtásáról
Javaslat az intézményvezetők határozott időre szóló megbízására
Javaslat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. III. negyedévi feladattervére, valamint
a IV. negyedévi feladatterv-tervezetére
Tájékoztató a 2007. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
2007. III. negyedévi feladatterv-tervezet
2 0 0 7. augusztus 30.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet tervezete az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások bérleti díjáról és a külön szolgáltatások díjáról, továbbá a lakbértámogatás
rendjéről (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete Eger, Fürdőkörnyék
szabályozási tervéről (II. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2007.évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló módosított 11/2007.
(II. 23.) számú önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban tárgyalt)
Helyi védelemmel kapcsolatos közgyűlési rendeletmódosítás
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlés rendelet-tervezete az Eger város ösztöndíjasa cím
alapításáról szóló I/2000.(I. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a hirdető-berendezések és
hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályozásáról és engedélyezéséről szóló
3/2004 (I.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló)
Beszámoló Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek rendezésére
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Agria-Humán Kft. 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés a Városi Televízió Eger Kht. 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés a Művészetek Háza Eger Kht. 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Agria Film Kft. 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Egri TISZK Kht. 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés az EVAT Zrt. és a Törzsház 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2007. évi I.
féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés az Eger Termál Kft. 2007. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztés a Déli Turisztikai Fogadóbázis beruházási programról
Feltétel:
Komplex tanulmányterv elkészülése
EU pályázati rendszerek megismerése
Előterjesztés a 2008. évi Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról

Felsőoktatási

Önkormányzati

Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
Előterjesztés „Eger Megyei Jogú Város Jó Tanulója- Jó Sportolója elismerő cím
adományozására
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására.
Javaslat a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítására
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Tájékoztató az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 2006/2007. tanévben elért
eredményeiről
Tájékoztató a 2007. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
Tájékoztató a 2007. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
2 0 0 7. szeptember 27.

Napirendek
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete a hirdető-berendezések és
hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályozásáról és engedélyezéséről szóló
3/2004 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)
Előterjesztés az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatainak módosítására.
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő aranykoronák hasznosításáról
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok hasznosíthatóságáról
(a teljes hasznosítási koncepció)
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások hasznosítására.
Előterjesztés Eger város középtávú kulturális koncepciójára
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások szociális alapon történő bérbe
adására
Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
Javaslat a középiskolák 9. évfolyamán indítható tanulócsoportok számára a 2008/2009.
tanévben
Tájékoztató a lakáshoz juttatandók jegyzékének időarányos teljesítéséről és határozott idejű
bérleti jogviszonyok meghosszabbításáról, valamint lakáshasználati szerződések
megkötéséről
Tájékoztató a 2007. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról
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32. Tájékoztató a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, valamint a Polgármester
2006. IV. negyedévében saját hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Habis László
polgármester
Bodnár Pál
tanácsnok

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

Visszaadja a szót Polgármester úrnak.

33. Tájékoztató a közoktatási intézmények részére végzett közétkeztetési szolgáltatás
kapcsán felállítandó Monitoring Bizottságról
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Habis László
Jegyző úrnak, szóbeli kiegészítése nincs. Képviselő társait kérdezi, van-e kérdésük,
észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdése Jegyző úrhoz, hogy lát-e arra lehetőséget, hogy a szolgáltatóval, a Penzió 17 Kft-vel
kötött szerződés abban a tekintetben módosítható-e, hogy az étkezési szolgáltatás minőségét
ne csak az 1., a 3., az 5., és 8. évben, hanem a szolgáltatás 10 éves időtartamának minden
egyes évében a megrendelő ellenőrizhesse, mert ezt nem tartja elfogadhatónak, hogy 4 évente
ellenőriznek.
Lát-e törvényes lehetőséget Jegyző úr arra, hogy ez a monitoring bizottság valóban ellásson
egy minőségellenőrző feladatot, és ne csak egy esetleges írásos panaszokat vizsgálhassa, mert
így korlátozott a hatásköre.
Császár Zoltán
Javaslata, hogy hívják fel az APEH figyelmét arra, hogy a vállalkozók által megjelölt minden
második évben szálljanak ki ellenőrzésre.
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Dr. Estefán Géza
Mindkét kérdésre lát lehetőséget, ez további tárgyalásokat, illetve pontosításokat igényel.
Egyéb vonatkozásban is szeretnék ennek a bizottságnak a munkáját az itt leírtakhoz képest
megváltoztatni.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 17 igen 1 nem és 4 tartózkodás mellett a
Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

34. Tájékoztató a fiatalkorúak italfogyasztásával kapcsolatosan
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
Sipos Mihály tanácsnok úr jelezte egy korábbi közgyűlésen ezt a problémát. Ezt a
Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel közösen feldolgozták ezt a témát, és mind a két érintett
bizottság megtárgyalta. Utaltak a lehetséges ellenőrzési módszerekre, hosszabb távú
feladatokra, és a rövidebb távon jelentkezőkre, pl. április hónapban nagyon komoly
ellenőrzések lesznek, és ebben a munkában a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség mellett a
Polgármesteri Hivatal is részt vesz. Számítanak a Rendőrség és a Polgárőrség részvételére is.
Dr. Sipos Mihály
Köszöni Jegyző úrnak, hogy foglalkozott a témával. Kéri, hogy a fogyasztóvédelmi ellenőrzés
tapasztalatairól a Közgyűlést tájékoztassa.
Valamennyi iskola igazgatója partner lesz az ellenőrzések során is. Reméli, hogy a
vállalkozók is felmérik ennek a súlyát és rájönnek, hogy nincs olyan gazdasági érdek, amit
úgy célszerű érvényesíteni, hogy ez rossz legyen a fiataloknak.
Orosz Lászlóné
Felajánlja segítségét képviselőként, vállalkozóként és anyaként is ebben a munkában. Nagyon
örül ennek a kezdeményezésnek és maximálisan támogatja.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 24 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés a
tájékoztatót tudomásul vette.
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Sürgősségi indítvány:
Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Dr. Estefán Géza
A sürgősségi indítványt annak reményében tette, hogy a Városgondozással kapcsolatosan a
Felügyelő Bizottság személyeire tett javaslatok elfogadásra kerülnek, hiszen az belekerül az
Alapító okiratba. A gazdasági társaság eleget tud tenni az új GT azon rendelkezésének,
miszerint az 1. ülésén, de legkésőbb 2007. szeptember 1-ig köteles a szükséges változásokat
eszközölni.
Habis László
Kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, hogy 20 igen egyhangú szavazattal a Közgyűlés a
határozatot elfogadta.
136/2007. (III. 29.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Városgondozás Eger Kft kizárólagos
tulajdonosa a társaság alapító okiratát a következők szerint módosítja:
Alapító Okirat Módosítása
A VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság alapítója az 2006. évi IV. tv. rendelkezései alapján az időközben bekövetkezett
változások figyelembevételével, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja
1.A törvényi hivatkozás az új Gt-re a 2006. évi IV. törvényre változik meg
2. Az Alapító Okirat második pontja megváltozik az alábbiak szerint:
A társaság székhelye:
3300 Eger, Homok u. 26
A társaság telephelye:
3300 Eger, Bródy Sándor u. 4.
3. A harmadik pont első mondatába az alábbi szövegrész fog szerepelni:
A társaság tevékenységi körei a 2003. évi TEÁOR szerint:
4. Az Alapító Okirat 6. pontja kiegészül az üzletrészek átruházásával és felosztásával
foglalkozó rendelkezésekkel az alábbiak szerint:
A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik.
Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek.
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Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti
üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.
Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kivéve - szabadon átruházható.
Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes
mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt
eseteket. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.
Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy
az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.
Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és
kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.
Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.
Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.
A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés végett az üzletrész
megszerzője - nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell
hozzá az üzletrész-adásvételi szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés
tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi
közös vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés, vagy alapító
hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös
vagyon megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy
a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - a Gt. 123. § szabályai szerinti
elővásárlási jog illeti meg.
5. A 7. pontba bekerül a határozatlan időre alakult szövegrész.
6. Az Alapító Okirat 9. pontja kiegészül:
Az alapító a társaság minden ügyében jogosult döntést hozni. Az alapító hatáskörébe
tartoznak tehát mindazon ügyek amelyeket a Gt. a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az
alapító határozattal dönt és erről írásban értesíti a társaság vezető tisztségviselőit.
7. A 10. a következő képpen változik meg:
A társaságnál öt tagú felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt,
szükség esetén elnökhelyettest. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak
kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő
bizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében a
gazdasági társaság tagjai (alapítója), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelő
bizottság tagjai a társaság legfőbb szerve ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb
szerve hagy jóvá. A felügyelő bizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelő bizottság
ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével
vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell
állapítani.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a társasági szerződésben – alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság
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ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében
köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott
módon és határidőn belül kell teljesíteni. A felügyelő bizottság a társaság könyveit és iratait ha szükséges, szakértők bevonásával - megvizsgálhatja.
Ha a gazdasági társaságnál felügyelő bizottság működik, a számviteli törvény szerinti
beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli
jelentésének birtokában határozhat.
Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a
társasági szerződésbe, alapító okiratba, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve a tagok
(részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb szervének rendkívüli ülését,
és javaslatot tesz annak napirendjére.
8. A 14. pont számozása 15-re változik meg, míg a 14. pont szövege az alábbiakban kerül
megállapításra:
A társaság megszűnése
A társaság megszűnésének elhatározásához az alapítónak a határozata illetve a taggyűlésnek
legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt - a társasági
szerződés, vagy alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában - a törzsbetétek arányában kell
felosztani a társaság tagjai között.
Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság
törzstőkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló
jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé
tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak
kiegyenlítése érdekében szükség van.
Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem
egyszemélyes társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül
nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.
9. Az Alapító Okirat többi pontja változatlan tartalommal fennmarad.
Eger, 2007. március 29.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Habis László polgármester
Ellenjegyezte:
Dr. Rácz Imre
ügyvéd
Felelős:

Habis László
polgármester
Határidő: azonnal
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Felszólalási jegy:
Petrilyák Jánosné (Eger, Malomárok u. 2. IV/28.)
„Tisztelt Közgyűlés!
Tudom, Önöknek már nem kell bemutatkoznom, de hát még ha valaki nem ismerne, és a
jegyzőkönyv kedvéért megteszem. Petriályák Jánosné vagyok, Malomárok u. 2. szám alatt, 4
gyermekes családanya és nevelőszülő. Azt is tudják, hogy mindig mások érdekében
jelentkezem felszólalásra, mert engem a jó isten ilyennek teremtett, nem tehetek róla, hogy
másokon való segítés belém van programozva és nehezen viselem az igazságtalanságot.
Szeretném Önöktől megkérdezni, tudja-e valaki, miért zárják be a Szent Hedvig lakásotthont,
amely nem is olyan régen került át 12 állami gondozott gyermek otthonaként. Recskről
költöztették be a gyerekeket, egy kastélyépületből egy városi épületbe. Bizonyára a kastélyt el
is adták. Tudjuk, hogy mi vezetett a megye döntésképtelenségéhez, de Eger Megyei Jogú
Város akkor nem tud segíteni szegény gyermekeken? A szélrózsa minden irányában
szétszórták a Családsegítés és a gyermekvédelem címszó alatt, itt a városban mindent
megtehetnek. 12 kétségbeesett, szomorú gyermeket szeretnék most megszólaltatni név nélkül.
Szerintem a nevelőszülői hálózatot bővíteni kellene, de a szakemberek ne csak
jövedelempótlásként érezzék a velük való foglalkozást. Válaszukat várom, ismerik-e az ügyet
és tudnak-e segítő jobbot nyújtani? A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló
rendelet is előírja, hogy a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme, helyi
ellátás rendszerének kiépítése, működtetése, a területen lakó gyermekek ellátásának
megszervezése. Ez a 4., 5. pont. Ez most mind sérül.
Másik dolog, amiről ideje szót ejteni, mert túl nagy csönd van körülötte. Tavaly májusban az
egri Városi Televízió vezetőnője egy élő adást követően, amelyben a Vass Albert olvasókör
került bemutatásra, azonnal utcára küldte F. Molnár Gabriella szerkesztőnőt. Ez már akkor
általános közfelháborodást váltott ki, volt demonstráció is a riporternő mellett a Dobó téren,
és a szervezők átadtak egy petíciót az akkori polgármesternek. Tudtommal semmi nem történt
akkor és azóta sem. Polgármester érdemben nem foglalkozott az üggyel, mondván nem szól
bele a TV belügyeibe. De kérem, hol élünk? Hát a legnagyobb támogatást a TV
működtetéséhez nem éppen a város adja? Most változás történt a képviselő testületben, és az
összetételben, de a szerkesztőnő még mindig az utcán van. A munkaügyi bíróság malmai
lassan őrölnek, de Őt azóta sem hívta vissza senki, pedig nekünk nézőknek nagyon hiányzik
az Ő humánus emberszerető személyisége, kedves, megnyerő stílusa, a szeretet, amely felénk,
nézők felé sugárzott a vallási műsorban. Emlékszünk ám rá, hogy az előző vezető is csak úgy
hagyta meg a vallási műsort, hogy akkor is aláírásokat gyűjtöttünk, és a szerkesztőnő
szponzorokat hajtott fel. Tavaly is, és idén is azért van még vallási műsor, mert akadnak jó
szándékú adakozók. De nyomatékkal aláhúzom, hogy ebben a műsorban Őt szoktuk meg, és
szerettük meg. Nekünk, nézőknek nagyon is megfelelt a személye, persze volt nagy bűne,
hogy Ő is sokat küzdött a hajléktalanokért, és a sorsukat a lelkén viselte, és persze ez Jékli
elvtársnak nem tetszett. Mint ahogy az igazgatónőnek sem tetszett, hogy egy polgári
keresztény értékrendben gondolkodó egyesületet merészelt bemutatni. Én voltam az a
szerkesztőnő régi riportalanya aki elkezdte az aláírásokat gyűjteni az Ő visszahelyezése
érdekében. Ezeket az íveket több neves egri polgár, pedagógus, orvos írta alá, de számtalan
együtt érző aláírás van vidékről is, hiszen a TV adását közel 50 km távolságban lehet fogni.
Ezeket az íveket most átadom a közgyűlésnek, és követeljük, hogy intézkedjenek a
szerkesztőnő visszahelyezése érdekében.
Tisztelt Képviselő urak!
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Befejezésül szeretnék itt a nyilvánosság előtt a konszenzusnak válaszolni. Az alapítvány
vezetője, képviselő úr, vagy családtagja és a Családsegítő igazgatója nekem ne üzengessen
ügyvédje által, és ne próbáljanak megfélemlíteni, sem a Jegyző Úr, aki lépcsőházban kilátásba
helyezte a bírósági feljelentést. Én nem teszek, és nem tettem mást, megfélemlíteni nem
hagyom magam, én nem teszek, és nem tettem mást, mint szerencsétlen embereken próbálok
segíteni, nem úgy, mint azok, akik több milliós pályátokat kapnak, csak éppen a
hajléktalanoknak nem akarnak segíteni. Eger és környéke tele van hajléktalannal, akik télen
megfagyhatnak az utcán. Már az előbb emlegetett TV szerkesztőnő is kieszközölte Jékli úrnál,
hogy állítsanak be konténereket szálló udvarára. Néhányan a kamera kedvéért oda is vitettek
1-2-t, aztán mégsem üzemeltették be, mondván nincs rá pénz. Akkor mire költik a rengeteg
nyert és pályázott pénzüket? Jegyző úrnak egy másik család sorát is felvetettem. 4 gyerekkel
fatüzelésű lakásban lakik az anyuka, és én segítek, ahogyan tudok. Jegyző úr kivizsgálása
szerint gázvezeték van nála. Hát nincs. Ez az Önök kivizsgálása, ez az Önök igazságérzete?
Beszéljük meg Jékli elvtárs. Kivizsgálják-e, hogy mi folyik a közhasznúság álcája mögött.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek.”
Habis László
Valamennyi témában érdemi választ foga kapni 15 napon belül írásos formában.
Több napirend nem lévén az ülést berekeszti. Következő Közgyűlés időpontja
2007. április 26., 9 óra.

k.m.f.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
polgármestere

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

