Előterjesztés a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium területén található Wass Albert
emlékét ápoló kőtömb áthelyezéséről
(VIB, VKB)

Tisztelt Bizottság!
A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium kérelemmel fordult Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatához. A gimnázium az EFOP beruházás keretében tervezi a Csiky Sándor utca felőli
bejárat és előtér felújítását, mely beruházás érinti a Wass Albert emlékkő területét is.
A Wass Albert emlékkövet a Gárdonyi Gimnázium területére v. Bánkuty Géza és Ilona az amerikai
és kanadai magyarok nevében, és Eger irodalomkedvelő ifjúsága helyezte el 2005. június 03-án.
Jelenlegi pozíciója engedéllyel nem rendelkezik.
Az Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az érintett terület átalakítási tervét
jóváhagyta, mely terv az engedély nélkül elhelyezett emlékkő további megtartásával nem számol.
Az emlékkő áthelyezése ezen okoknál fogva szükségessé vált.
Az emlékkő javasolt új helyszíne a Wass Albert tér, melyen fertálymesteri kezdeményezésre szobrot
helyeztek el Wass Albertről 2014-ben, így ez méltó helyszíne lehet az emlékkő elhelyezésének.
Az áthelyezés költségeit a Kérelmező vállalja. A területen az emlékkő pontos pozíciójának
kijelölését a Főépítészi Iroda végzi el a bizottsági jóváhagyást követően.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az emlékkő áthelyezéséről szíveskedjen döntést hozni.
Eger, 2018. szeptember 14.

KOVÁCS-CSATLÓS TAMÁS
Tanácsnok

Bizottsági döntés:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városimázs Bizottsága a Közgyűlés által átruházott
hatáskörében eljárva dönt a Wass Albert emlékkő áthelyezéséről az Eger, Széchenyi u. 17.
szám alatti (hrsz.: 4600) ingatlanról a Wass Albert tér területére, amennyiben a Városképi
és Környezetvédelmi Bizottság ezzel ellentétes véleményt nem alkot. Az emlékkő pontos
pozíciójának meghatározásában kéri a Főépítészi Iroda közreműködését.

Az emlékkő pozíciójának meghatározásában:
Felelős:

Dr. Kovács Luca megbízásából
Rátkai Attila főépítész, a Főépítészi Iroda vezetője

Határidő:

2018.09.30.

2.) napirend

Előterjesztés kulturális pályázatok 2018. év II. félévi támogatására
Tisztelt Bizottság!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében a kulturális célú támogatások, kiadások
előirányzata évente két alkalommal kínál pályázati lehetőséget Eger városában működő kulturális
szervezetek számára. A pályázat célja az egyesületek programjainak, projektjeinek támogatása, a helyi
kulturális szektor közéleti részvételének segítése. A támogatás igényelhető többek között rendezvények,
képzések, konferenciák, szakmai programok, kiállítások szervezésére, lebonyolítására.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a II/14/3/1/5/Ö címszámon 4. 500.
000 forint áll rendelkezésre a pályázat fedezetére, melyből az második félévben 2. 225. 000 forint pályázati
alapról dönt a Bizottság.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
28/2011.(VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének II/1 pontja alapján a Városimázs Bizottság dönt
az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról.
A második félévben 8 kérelem érkezett be, 8 szervezettől, ebből egy alapítvány. A csatolt táblázat mutatja
be, az alapítványon kívül, a 2018. év második félévére beérkezett támogatási igényeket, illetve a felosztásra
vonatkozó szakmai javaslatot.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztést saját hatáskörben jóváhagyni szíveskedjék.

Eger, 2018. szeptember 4.

Martonné Adler Ildikó
alpolgármester
Bizottsági döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városimázs Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében
eljárva dönt arról, hogy a döntés mellékletben szereplő szervezeteket támogatja a 2018. évi költségvetés
II/14/3/1/5/Ö címszáma terhére.
Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Papp-Kormos Éva
Polgármesteri Iroda vezetője
2018. szeptember 30.

3.) napirend
Előterjesztés kulturális pályázatok 2018. év II. félévi támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében a kulturális célú támogatások, kiadások
előirányzata évente két alkalommal kínál pályázati lehetőséget Eger városában működő kulturális
szervezetek számára. A pályázat célja az egyesületek programjainak, projektjeinek támogatása, a
helyi kulturális szektor közéleti részvételének segítése. A támogatás igényelhető többek között
rendezvények, képzések, konferenciák, szakmai programok, kiállítások szervezésére,
lebonyolítására.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében a II/14/3/1/5/Ö címszámon
4.500.000 forint áll rendelkezésre a pályázat fedezetére, melyből a második félévben 2.225.000
forint összegű pályázati támogatás valósul meg.
A második félévben 8 kérelem érkezett be, 8 szervezettől, ebből egy alapítvány. A Szederinda
Alapítvány Családi táncház megszervezésére nyújtotta be pályázatát, 200. 000 forintos igénnyel.

Kisgyermekes családok részére foglalkozásokat kívánnak rendezni, ahol a legkisebbeket
bevonhatják a hagyományok ápolásába.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról
szóló 28/2011.(VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének II/1 pontja alapján a Városimázs
Bizottság dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális célú támogatások felosztásáról
egyesületek és szervezetek vonatkozásában.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4.) bekezdése
alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a gazdasági program, a hitelfelvétel, a
kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás,
alapítványi forrás átvétele és átadása. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete rendelet 7. § (10.)
bekezdése szerint alapítványi forrás átvételére és átadására a Közgyűlés kizárólagos hatáskörében
kerülhet sor.
A fentiek alapján a Szederinda Alapítvány programjának megvalósulását 185.000 forinttal javaslom
támogatni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni és
elfogadni.
Eger, 2018. április 5.

Martonné Adler Ildikó
alpolgármester

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szederinda Alapítvány (székhelye: 3300 Eger,
Rajner Károly út 64., adószáma: 19135076-1-10, nyilvántartási száma: 10-01-0000069, bírósági
ügyszám: 1000/Pk.60058/1991, képviseletében: Inhaizer Angéla elnök) részére 185.000 Ft, azaz
egyszáznyolcvanötezer forint működési célú támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés II/14/3/1/5/Ö
címszáma terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:

Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Papp-Kormos Éva
Polgármesteri Iroda vezetője
2018. október 15.

.....sz. napirendi pont
VIB, KGY
Előterjesztés
az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2018/2” pályázat keretében történő
támogatás felosztásáról
Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 493/2014. (IX.25.) számú határozatával döntött
arról, hogy az egri könnyűzene fejlődésének támogatása érdekében létrehozza az Egri Ifjúsági Zenei
Programot (EIZP), majd a 103/2015. (III.26.) a 179/2015. (IV. 30.) és a 74/2016. (II.25.) számú
határozatával döntött a program működési feltételeiről, a pályázat kiírásáról.
Jelen kiírásra összesen 21 pályázat érkezett be (1. sz. melléklet), a teljes igényelt támogatás
1 780 000,-forint. 8 pályázatban ingyenes koncert szervezéséhez kérnek támogatást, mely 15
zenekar fellépését tenné lehetővé (9 ezek közül egri zenekar, illetve zenekarok fellépésével), hétben
hangfelvételek készítéséhez, hat pályázó pedig videoklip készítéséhez kér támogatást.
Jelen pályázati időszakban jól látható, hogy a támogatott egri zenekarok országszerte hírét viszik
városunknak munkásságukkal, odaadásukkal. A pályázat lehetősége továbbra is elterjedt a helyi
ifjúság körében, a támogatásoknak köszönhetően így a helyi ifjúság érezheti, hogy jelenlétük,
aktivitásuk fontos városunknak.
Az Egri Ifjúsági Zenei Program kuratóriuma – a szakmai szempontok figyelembevételével – jelen
pályázati időszak keretén belül a mellékletben megjelölt 20 pályázat támogatását javasolja,
összesen 1 510 000 Ft összegben, melynek fedezete II/16/8/1/5/Ö Ifjúsági Zenei program címsoron
rendelkezésre áll.
A programokat a nyertesek az alapítványokkal, egyesületekkel kötött támogatási megállapodásban
foglaltak szerint valósítják meg.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg a javaslatot, és döntsön a támogatás felosztásáról.
Eger, 2018. szeptember 10.
Rázsi Botond sk.
alpolgármester

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „Egri Ifjúsági Zenei Program 2018/2”
pályázat keretében az alábbi programokat részesíti támogatásban:
Ssz.

1.

2.

A pályázott projekt

1 db hangfelvétel készítése
Kései Kitérő zenekar részére

Ingyenes akusztikus koncert
szervezése a Vén Bagolyban a Kései
Kitérő zenekar fellépésével

(Hangtechnika bérlésére)

3.

4.

1db videoklip készítése
Kései Kitérő zenekar részére
Ingyenes koncert szervezése a Vén
Bagolyban Azegrivár zenekar
fellépésével

(Előadói tiszteletdíjra)

5.

Ingyenes Egyedi Péter szerzői est a
Vén Bagoly kultúrkocsmában.

(Előadói tiszteletdíjra)

6.

Ingyenes Lázár Tesók akusztikus
koncert a Vén Bagoly kultúrkocsmában

(Előadói tiszteletdíjra)
7.
8.
9.

10.

1 db videoklip készítése az Ethnofil
zenekar részére a „Diamond Minds”
vonatkozásában
Ethnofil koncert az Uránia Moziban
Hangfelvétel készítése az Ethnofil
zenekar részére
Téveszme, Szükségállapot,
nemecsek és Tragic koncertek
szervezése

(terembérleti díjra)

Pályázó
szervezet
PART Egri
Kulturális Ifjúsági
és
Környezetvédelmi
Egyesület
PART Egri
Kulturális Ifjúsági
és
Környezetvédelmi
Egyesület
PART Egri
Kulturális Ifjúsági
és
Környezetvédelmi
Egyesület
PART Egri
Kulturális Ifjúsági
és
Környezetvédelmi
Egyesület
PART Egri
Kulturális Ifjúsági
és
Környezetvédelmi
Egyesület
PART Egri
Kulturális Ifjúsági
és
Környezetvédelmi
Egyesület

Támogatás (Ft)

20 000,-

40 000,-

100 000,-

40 000,-

100 000,-

80 000,-

Egri Újságíró
Egylet Egyesület

100 000,-

Egri Újságíró
Egylet Egyesület

0,-

Egri Újságíró
Egylet Egyesület

100 000,-

Agriart Kulturális,
Ifjúsági és Zenei
Egyesület

60 000,-

11.

Shapat Terror, Mighty Manlifter és
Witch Bone Garden koncertek
szervezése

(terembérleti díjra)
12.

Tisztán a cél felé, Tango
Underground, Hanoi és Walton
Academy koncertek szervezése

(terembérleti díjra)
13.

3 db hangfelvétel késztése Skizo
zenekar részére

14.

5 db hangfelvétel késztése
Mite de cimitière zenekar részére

15.

1 db videoklip késztése nemecsek
zenekar részére

16.

1 db videoklip késztése
Padlás zenekar részére

17.
18.
19.

20.

5 db hangfelvétel készítése a Divorce
zenekar részére
5 db hangfelvétel készítése az
Inhumen zenekar részére
1db videoklip készítése az Inhumen
zenekar részére
5 db hangfelvétel készítése az Addi
zenekar részére

21.

1 db videoklip készítése az Addi
zenekar részére

Agriart Kulturális,
Ifjúsági és Zenei
Egyesület
Agriart Kulturális,
Ifjúsági és Zenei
Egyesület
Agriart Kulturális,
Ifjúsági és Zenei
Egyesület
Agriart Kulturális,
Ifjúsági és Zenei
Egyesület
Agriart Kulturális,
Ifjúsági és Zenei
Egyesület
Agriart Kulturális,
Ifjúsági és Zenei
Egyesület
Konszenzus
Alapítvány
Konszenzus
Alapítvány
Konszenzus
Alapítvány
Babszem Jankó
Gyermekszínház
Kulturális
Közhasznú
Egyesület
Babszem Jankó
Gyermekszínház
Kulturális
Közhasznú
Egyesület

60 000,-

60 000,-

60 000,50 000,100 000,100 000,80 000,80 000,100 000,-

80 000,-

100 000,-

1 510 000,-

Összesen

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázó szervezetekkel a működési célú támogatási
szerződések megkötésére.
A támogatás fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetése, kiadások II/16/8/1/5/Ö Ifjúsági
Zenei Program címszáma.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából:
Papp-Kormos Éva
a Polgármesteri Iroda vezetője

Határidő:

2018. november 9.

Előterjesztés
az 5. számú választókörzeti feladatok előirányzatának felhasználásáról

Tisztelt Bizottság!
A 2018. évi költségvetésben tervezett választókörzeti feladatok terhére Kovács– Csatlós Tamás
tanácsnok úr az 5. sz. választókerület egyéni képviselője 40.000 Ft összegű támogatásban
részesítette a „Csákói Napok a Haranglábnál” rendezvényt. Ezen összegű támogatásról a
Városimázs Bizottság 2018. augusztusban hozott döntést.
A rendezvény megvalósítása azonban a tervezettnél nagyobb költségeket igényelt.
Kovács– Csatlós Tamás tanácsnok úr további 80.000 Ft támogatásban kívánja részesíteni a „Csákói
Napok a Haranglábnál” rendezvényt.
A Városimázs Bizottság saját hatáskörben eljárva dönt az egyéni képviselők választókerületi
alapjának felhasználásáról.
Kérem a szükséges Bizottsági döntések meghozatalát.

Eger, 2018. szeptember 5.

Papp-Kormos Éva
irodavezető

Bizottsági döntés:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Városimázs Bizottsága a Közgyűlés által átruházott
hatáskörben eljárva dönt, az 5. sz. választókerület a 2018. évi költségvetés II/40 választókörzeti
feladatok kiadásai terhére 80.000,- Ft, azaz Nyolcvanezer forint felhasználásról a „Csákói Napok a
Haranglábnál” rendezvényre.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és Papp-Kormos Éva
irodavezetők
2018. október 31.

6 napirend
Előterjesztés utca elnevezéséről

Tisztelt Közgyűlés!
A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 39/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet alapján a közterületek nevének megállapításáról a közgyűlés hoz
határozatot. Az elnevezést bárki kezdeményezheti, melyet legalább három, nyelvész vagy történész
szakértő véleményez.
Bognár Ignác képviselő úr kezdeményezésére, mint előterjesztők javasoljuk a „Dr. Agyagási Dezső
gyógypark” átnevezését „Szent József park” névre. Javaslatunk szerint, Egerben az utóbbi időben a
közterületek elnevezései az adott területen található objektumokkal, alkotásokkal összhangba
kerültek, mint például a „Kracker udvar”, a „Gárdonyi tér”, vagy a „Végvári vitézek tere”.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 338/2007.(VI.28.) számú közgyűlési határozatával döntött a
„Dr. Agyagási Dezső gyógypark” elnevezésről. Az egri források- gyógyforrások gyógyításban és
idegenforgalomban való szerepét Dr. Agyagási Dezső reumatológus, balneológus főorvos indította
el.
Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a park az ott lévő Szent József forrásról, és a kútról vált
ismertté. Rendkívül egészséges ivóvize és természeti adottságai miatt az egriek, és turisták által is
közkedvelt. A 2003-ban elkészült közterület, közösségi tér köztudatba bekerült neve is Szent József
park volt. Az egri köznyelv nem vette át az új nevet, hanem a mai napig ezen a néven emlegeti.
Az önkormányzati rendelet alapján összeült 4 tagú szakértői bizottság a beérkezett ajánlást is
figyelembe véve, a belterület elnevezésére az alábbi javaslatot tette.
A 6447/7 helyrajzi számú belterületre javasolt elnevezés: Szent József park
A bizottság véleménye szerint, mivel a közösség nyelvhasználatába nem ment át a Dr. Dr. Agyagási
Dezső gyógypark elnevezés, így nem is válhatott igazi közösségi térré, hiszen nem volt meg az
azonosulás élménye a használók és a terület között. Mivel a Szent József névnek már van
hagyománya Egerben, így nagy esély van arra, hogy a Szent József park megnevezés átmegy majd a
gyakorlatba. A bizottság szerint azonban nem szerencsés a köztér átnevezése ilyen rövid idő után,
az átnevezés terheit is érdemes megnyugtatóan rendezni. Javaslatuk szerint érdemes lenne akár a
közelben emléket állítani dr. Agyagási Dezsőnek utcanév, szobor vagy akár intézmény
elnevezésének formájában.
Dr. Agyagási Dezső emlékét, szakmai tevékenységének elismerését megőrizve, a szakértői bizottság
véleményével összhangban javasoljuk, hogy a 6468 helyrajzi számú Frank Tivadar utca egy
szakaszának átnevezésével a park közvetlen szomszédságában kapjon Dr. Agyagási Dezsőről
elnevezést egy utca.
Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza a park és az útszakasz térképvázlatát a jelenlegi
állapot bemutatásával, a 2. számú melléklet pedig az átnevezés utáni állapotot mutatja be.
Tekintettel arra, hogy jelenleg folyamatban van egy telekalakítás, ami a Strand területét és a Frank
Tivadar utcát érinti, így a Frank Tivadar utca megosztását (külön helyrajzi szám az adott
útszakaszhoz) jelenleg nem lehet elvégezni.

Kérjük a Közgyűlést, döntsön a „Szent József park” elnevezéséről, valamint arról, hogy a Frank
Tivadar utca meghatározott része „Dr. Agyagási Dezső utca” nevet kapja azzal, hogy a telekalakítás
lefolytatása a későbbiekben fog megvalósulni.
Eger, 2018. szeptember 10.

Dr. Kovács Luca
jegyző

Bognár Ignác
képviselő

Határozati javaslat (egyszerű többség):
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 6447/7 helyrajzi számú belterületi
ingatlannak a „Szent József park” elnevezést adományozza.
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács Luca jegyző
2018. november 30.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező
térképvázlaton jelölt útszakasz elnevezését „Dr. Agyagási Dezső utca” névre, azzal, hogy a
telekalakítási eljárás lefolytatása a későbbiekben valósul meg.
Felelős:

Határidő:

dr. Kovács Luca jegyző
Habis László polgármester megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetője
2019. március 31.
melléklet

7. számú napirend visszavonva!!!

8. napirend

TÁJÉKOZTATÓ
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Államkincstár havi pénzforgalmi adatszolgáltatásaival egyezően elkészítettük Eger város
2018. I. féléves gazdálkodásának tájékoztatóját a 2018. évi költségvetés szerkezetének megfelelően.
A tájékoztatóban elemezzük az intézmények és az önkormányzat I. félévi gazdálkodását,
bemutatjuk a bevételek és kiadások féléves pénzügyi teljesítését, kitérünk a jövőbeni feladatokra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.

Eger, 2018. szeptember 11.

Habis László
polgármester

