A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések
1. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
rendelettervezete
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
A veszélyhelyzet meghosszabbítása szükségessé teszi, hogy az Önkormányzat
testületeinek működése ebben az időszakban is biztosított legyen, ezért az
Alapokmány módosítására az alábbiakban felsoroltak szerint teszek javaslatot.
A Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint valamennyi közgyűlési feladat- és hatáskört
a polgármester gyakorolja, az ott meghatározott korlátra tekintettel.
Miután a Kat. 46. § (4) bekezdése kihirdetett veszélyhelyzetben valamennyi
közgyűlési hatáskör gyakorlására a polgármestert hatalmazza fel, a polgármester
ilyenkor nem csak a Közgyűlés hatáskörében maradt, hanem a bizottságokra
átruházott közgyűlési hatáskörök gyakorlására is jogosult.
A döntések támogatottságának és szakmai megalapozottságának biztosítása
érdekében – a veszélyhelyzet idejére kialakított helyi gyakorlat hiányában – szükséges
a közgyűlési hatáskörök és a Közgyűlés bizottságaira átruházott hatáskörök
gyakorlásának biztosítása céljából az Eger város polgárait széles körben érintő, az
Önkormányzat működését és gazdálkodását alapjaiban meghatározó döntések
meghozatalát megelőzően polgármesteri és bizottsági konzultációt tartani.
A konzultációnak jogilag szabályozott formát kell biztosítani a hatályos
Alapokmány
veszélyhelyzeti
hatáskörgyakorlási
szabályait
részletező
kiegészítéseinek beillesztésével, egységes szerkezetbe foglalva.
A kiegészítéseknek tartalmaznia kell – többek között –, hogy amennyiben Eger város
polgárait széles körben érintő, az Önkormányzat működését és gazdálkodását
alapjaiban meghatározó döntés egyébként (az Alapokmány 41.§-a szerint) bizottsági
hatáskörbe tartozna, a döntés meghozatalát megelőzően konzultációt
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szükséges tartani a hatáskör Alapokmány szerinti címzettjei, azaz az érintett
bizottság tagjainak részvételével.
Az Alapokmányban szükséges továbbá
- rögzíteni a kihirdetett veszélyhelyzetben a Közgyűlést megillető hatáskörök
polgármester általi gyakorlásának szabályait,
- normatív jelleggel kimondani, hogy a polgármester gyakorolja a bizottságokra
átruházott hatásköröket is,
- rögzíteni, hogy veszélyhelyzetben a város polgárait széles körben érintő, az
Önkormányzat működését és gazdálkodását alapjaiban meghatározó ügyekben
konzultál a polgármester a döntést megelőzően a hatáskört eredetileg gyakorló
testületek tagjaival,
- szabályozni a közgyűlési és bizottsági hatáskörök vonatkozásában tartható
konzultációk módját, a konzultációk technikai lebonyolításának körülményeit,
-rögzíteni a konzultáció részvételi szabályait, a vélemény-nyilvánításhoz szükséges
szakmai anyagok biztosításának szabályait, valamint a konzultáció szervezésének,
lebonyolításának, a képviselői vélemény-nyilvánításnak és a dokumentálásnak a
szabályait,
-rögzíteni az eredetileg átruházott hatáskört gyakorló bizottságok polgármesteri
döntésre vonatkozó előzetes véleményezési lehetőségét, a vélemény kialakítás
technikai módját, a bizottsági tagok közötti személyes vagy online egyeztetések
biztosításának feltételeit a hivatali szervezet személyes és technikai
közreműködésével,
-rögzíteni a konzultáció nyilvánosságára vonatkozó szabályait, hogy a konzultáció
tényéről és az ott elhangzottakról a lakosság minél szélesebb köre tájékoztatást
kaphasson.
A tervezett kiegészítések között rendelkezni kell arról, hogy polgármesteri
hatáskörgyakorlására
vonatkozó
szabályozás
kizárólag
a
kihirdetett
veszélyhelyzetben legyen hatályban.
A fentiek alapján az Alapokmány alábbi kiegészítésére teszek javaslatot:
(1) A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése szerint a
Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a határozatok és
rendeletek elfogadását megelőzően konzultálni köteles a Közgyűlés tagjaival.
(2) Eger város polgárait széles körben érintő, az Önkormányzat működését és
gazdálkodását alapjaiban meghatározó ügyekben a polgármester csak a
konzultációt követően hozhatja meg az (1) bekezdés szerinti döntését.
(3) A konzultációt képet és hangot közvetítő alkalmazás igénybevételével biztosítja a
polgármester, melyet az (1) bekezdés szerinti döntés tervezett meghozatalát
legalább 2 munkanappal korábban köteles összehívni a vonatkozó tervezet
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megküldésével egyidőben. Az előkészítés és lebonyolítás részletes szabályait belső
utasítás tartalmazza.
(4) A konzultáción elhangzottakat rögzíteni kell. A konzultáció rögzített anyagának
megtekinthetőségét biztosítani kell az önkormányzat hivatalos honlapján.
(5) A bizottságok feladat-és hatáskörében az (1) bekezdés szerint meghozandó
polgármesteri döntésekre is az (1)-(4) bekezdést kell megfelelően alkalmazni.
Kérem a T. Közgyűléstől az Alapokmány módosításának elfogadását.
Eger, 2021. június 11.
Mirkóczki Zita s. k.
tanácsnok
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2. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Közgyűlés!
A Vagyonrendelet módosítására vonatkozó javaslatom arra irányul, hogy az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése esetén értékhatártól függetlenül a
Közgyűlés legyen jogosult dönteni az elidegenítésről, annak formájáról és feltételeiről.
Ezáltal biztosított lenne, hogy a Közgyűlés minden esetben előzetesen formálna
véleményt ezen vagyoni típusú döntésekről. A javasolt módosítás a Vagyonrendeletet
három helyen érinti, a 7. § (2) bekezdés és a 7. § (5) bekezdés módosítása, továbbá a 42.
§ (4) bekezdés hatályon kívül helyezése indokolt a Közgyűlés támogató hozzáállása
esetén.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy a javaslatom tárgyában állást foglalni és a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Eger, 2021. június 23.
Mirkóczki Ádám
polgármester
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3. napirend

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Közgyűlés!

Mirkóczki Ádám polgármester megválasztása óta több olyan döntést hozott, illetve
fogadtatott el a Közgyűléssel, amely csökkentette a Közgyűlés döntési jogköreit,
polgármesteri hatáskörbe utalta ingatlanok értékesítéséről szóló döntést, illetve
kiterjesztette a versenyeztetés nélkül, közvetlenül értékesíthető ingatlanok körét. Ezen
felhatalmazással élve több vitatható döntés is született önkormányzati ingatlanok
kiárusításáról, amely folyamatnak véget kell vetni, és ismételten meg kell teremteni a
demokratikus testületi vita kereteit az önkormányzat vagyonát, vagyongazdálkodását
érintő döntéseknél.
Ez alapján javaslom a vagyonrendelet módosítását:





a polgármester csak nettó 1 millió Ft érték alatti ingatlanokesetén legyen jogosult
dönteni értékesítésről, 10 millió Ft-ig a Városgazdálkodási Bizottság, 10 millió Ft
felett a Közgyűlés döntési kompetenciája lenne;
mezőgazdasági ingatlanok esetén szintén nettó 1 millió Ft-ig dönthetne a
polgármester, felette Városgazdálkodási Bizottsági hatáskör lenne;
a polgármester negyedévente előterjesztés formájában számoljon be a
döntéseiről, ne szavazás nélküli tájékoztatóval;
a polgármesteri közvetlen értékesítés megszűnik.

A fentiek alapján az alábbi tárgyú rendelet elfogadását kérem a Közgyűléstől.
Eger, 2021. június 22.

dr. Pápai Ákos képviselő s. k
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4. napirend

_____napirend
ELŐTERJESZTÉS
az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2020. évi összevont (konszolidált)
éves beszámolójáról

Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll az EVAT Egri
Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.)
önkormányzati rendelet 47. § (2) bekezdés 9. pontja alapján az egyszemélyes gazdasági
társaságra vonatkozóan Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása:
„Az alábbiakban felsorolt ügyek az egyszemélyes gazdasági társaságok esetében a
Közgyűlés hatáskörébe tartoznak.
9. számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést, előtársasági beszámoló elfogadása”.
Az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
előírásai szerint olyan anyavállalatnak minősül, amely kötelezett összevont
(konszolidált) éves beszámoló készítésére.
Az EVAT Zrt. konszolidációs politikája alapján a konszolidációba bevont kapcsolt
vállalkozások a következők:
-

Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft.
EGER TERMÁL Fürdőüzemeltető Kft.
ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft.
MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft.
„VÁROSGONDOZÁS EGER” Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Egri TISZK Közhasznú Nonprofit Kft.
Agria-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft.
Egri Városfejlesztési Kft.

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozások:
- Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
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A konszolidálásba bevonásra került továbbá a „VÁROSGONDOZÁS EGER” Ipari-,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2 leányvállalata:
- Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
- Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A fentiek alapján az EVAT Zrt. benyújtotta Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Vagyongazdálkodási Irodájához a 2020. évi összevont (konszolidált) éves
beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.
Eger, 2021. június 23.
Mirkóczki Ádám
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere
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5. napirend

Előterjesztés az Egri Városi Sportiskola
magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakör betöltésére
vonatkozó kinevezésről
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése 2016. augusztus 1. napjától kezdődően, Kovács
Gézát bízta meg az Egri Városi Sportiskola intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás 5 évre, határozott időtartamra szólt, mely 2021. július 31.
napjával szűnik meg.
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet (1) §-ra tekintettel,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Közgyűlés
hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008 (XII.29.)
Kormányrendelet szabályainak alkalmazásával a 180/2021. (V. 03.) Polgármesteri
határozatában elrendelte az Egri Városi Sportiskola 2021. augusztus 1-től betöltendő
magasabb vezetői pályázatának kiírását és a pályázati eljárás lefolytatását. A pályázatra
a megadott beadási határidőig, 2021. június 18-ig, egy érvényes pályázat érkezett be.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati
határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója.
A Polgármester 180/2021 (V. 03.) határozatában szakmai bizottságként a Városi Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottságot jelölte ki. A bizottság ülését június 24. napján tartja, így a
bizottsági szakmai állásfoglalása az előterjesztés kiküldését követően, külön kerül
megküldésre.
Az Alapokmány 1. mellékletének a Városi Szociális, Urbanisztikai és Kulturális Bizottság
feladat és hatásköréről szóló III. D pontja alapján a VSZUKB bizottság javaslatot tesz a
Városi Sportiskola vezetői álláshelyének betöltésére, mely javaslatot a T. Képviselők a
Közgyűlésen ismerhetik meg tekintettel arra, hogy a bizottság rendes ülését a Közgyűlést
megelőző napon tartja.
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Az Egri Városi Sportiskola igazgatói beosztásának betöltésére a jelenlegi vezető,
Kovács Géza nyújtott be pályázatot.
Kovács Géza
A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán testnevelő képesítése mellett gépészmérnök
szakképzettséget, az Eszterházy Károly Főiskolán testnevelő tanári diplomát szerzett.
Elvégezte továbbá a Semmelweis Egyetem sportedzői, valamint a BME
Gazdaságtudományi és Társadalomtudományi karának közoktatási vezető szakát.
A pályázati felhívásban előírt sportszakirányú végzettség meglétét a pályázó igazolta.
A pályázó Kjt..-ben és a Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelel, a pályázati
kiírásban előírt feltételeket teljesítette.
A pályázó hozzájárult a napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához.
Tekintettel arra, hogy a pályázat személyes adatokat tartalmaz, és az adatkezelés
céljának teljesülésével az adatok kezelésére vonatkozó jogalap megszűnik ezért a GDPR
5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján megjelölt célhoz kötöttség elvét figyelembe véve
nem javasolt a pályázat napirend.hu-n és honlapon történő közzététele. A T. képviselők
a pályázatot megtekinthetik munkaidőben a Jogi és Hatósági Iroda vezetőjénél. (Dobó
I. tér 2.I. em. 6-7. szoba).
A pályázó eddigi munkáját és pályázatát megismerve javaslom a 2021. augusztus 1. –
2026. július 31. közötti időszakra Kovács Géza, jelenlegi igazgató kinevezését az Egri
Városi Sportiskola magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkakörére.
Eger, 2021. 06. 22.
Mirkóczki Ádám
polgármester
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6. napirend

Előterjesztés a 366/2021. ( VI.11 ) polgármesteri határozat hatályon kívül
helyezésre és új közgyűlési határozat meghozatalára
Tisztelt Közgyűlés!
A 366/2021. (VI.11 ) polgármesteri határozat tartalma a Kormány 1369/2021. (VI.10)
Kormányhatározata, melyben döntött a huszonötezer fő feletti települési
önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről. Ennek keretében Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összesen 825 millió Ft forrás biztosításáról
döntött a Kormány, önkormányzati feladatok ellátására. A támogatás felhasználási célja
az alábbi részletezés szerint került a polgármester által meghatározásra:
565. 950.000 Ft önkormányzati gazdasági társaságok részére nyújtott működési
támogatás160.000.000 Ft sportegyesületek részére nyújtott működési támogatás
 50.000.000 Ft civil szervezetek részére nyújtott támogatás
 49.050 000 Ft önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése
A támogatói okirat aláírását követően a támogatás egy összegben előleg formájában
kerül folyósításra. Az okirat módosítására felhasználási határidőn belül (2022. dec. 31.)
kétszer van lehetőség.
A határozat tartalma szerint a polgármester felhatalmazást kap a fent említett összeg
igénybevétele érdekében szükséges dokumentumok, különösen nyilatkozat,
támogatói okirat, a jelen határozat szerinti forráselosztás esetlegesen
későbbiekben szükségessé váló módosításának, és erre tekintettel, vagy egyéb
ok miatt szükségessé váló támogatói okirat módosítások aláírására.
Javaslom, hogy a Közgyűlés helyezze hatályon kívül a 366/2021. ( VI.11 ) polgármesteri
határozatot, hogy a 825 millió Ft működési támogatás felosztásával kapcsolatos
mindennemű döntés (szükséges dokumentumok, különösen nyilatkozat,
támogatói okirat, a jelen határozat szerinti forráselosztás esetlegesen
későbbiekben szükségessé váló módosításának, és erre tekintettel, vagy egyéb
ok miatt szükségessé váló támogatói okirat módosítások aláírására) a Közgyűlés
felhatalmazásával történjen.
Kérem a Tisztelt Közgyűlés jóváhagyását a határozati javaslatokra.
Eger, 2021. június 23.
Mirkóczki Zita
tanácsnok
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7. napirend

Előterjesztés
a 165/2020. (VII.30.) közgyűlési hat. módosításáról
Tisztelt Közgyűlés!
A 2020. július 30-i közgyűlésre beterjesztett előterjesztésemmel tettem javaslatot a
Gárdonyi Géza nonprofit gazdasági formában való működtetésre. Az Országgyűlés 2019.
december 11-én fogadta el a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai
intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló
2019. évi CXXIV. törvényt, mely 2019. december 19. napjával jelentősen módosította az
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvényt (továbbiakban Emtv.) és annak végrehajtási rendeletét, valamint
ezzel összefüggésben az önkormányzati fenntartású színházak központi költségvetési
támogatásának feltételrendszerét.
Ezt követően 2020. július 1. lépett hatályba a kulturális intézményekben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú
törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (továbbiakban 2020. évi XXXII.
törvény), melynek célja az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb
ellátása, a
közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak
a közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálása, továbbá a kulturális
közszolgáltatások kiszélesítése és azok 21. századi követelményeknek való
megfeleltetése.
A fentebb hivatkozott jogszabályokból következően is szükségessé vált intézkedéseket
tenni arra, hogy az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló
Gárdonyi Géza Színház (továbbiakban Színház) új szervezeti struktúrában működjön.
A struktúraváltás további szempontjai, hogy a Színházban a színházművészeti
tevékenységek és szolgáltatások piaci alapú igénybevételének mértéke messze
meghaladja a költségvetési intézményi modellt, különösen a művészek
foglalkoztatottsága tekintetében, ami alapvetően kérdőjelezi meg az intézményi forma
létjogosultságát.
A fentiek alapján a Közgyűlés 165/2020. (VII.30.) sz. határozatával arról határozott, hogy
egyszemélyes, az Önkormányzat 100%-os tulajdonú társaságaként 3 000 000 Ft jegyzett
tőkével 2021. augusztus 1. napjával megalapítja a Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kftt. Felhatalmazza a Polgármestert az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen
történő folyamat lebonyolítására.
A pandémia hátráltatja a szakszerűen végrehajtható szervezet-átalakítási folyamatot,
ezért javaslatot teszek a határozat módosítására az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határoz arról, hogy egyszemélyes,
az Önkormányzat 100%-os tulajdonú társaságaként 3 000 000 Ft jegyzett tőkével 2022.
július 1. napjával megalapítja a Gárdonyi Géza Színház Nonprofit Kft-t. A Közgyűlés
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felhatalmazza a polgármestert, hogy az átszervezés ütemezését készítse elő, a további
tulajdonosi döntésekhez szükséges egyeztetéseket folytassa le, valamint az intézményi
megszüntető és cégjegyzési dokumentumokat az ütemterv szerint terjessze a Közgyűlés
elé.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a határozati javaslat elfogadását.
Eger, 2021. június 18.
Mirkóczki Zita s.k
Tanácsnok
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8. napirend

Előterjesztés
Eger 2021-2027 évi fejlesztési programjainak előkészítésére
Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország 2021-27-es ciklusra készülő operatív programjai a szakpolitikai
célkitűzések mentén készülnek, azokon belül egyedi célkitűzéseket kijelölve. A
forrásokhoz való hozzáférés feltétele, hogy a városnak az ITS felülvizsgálatán túl el kell
készítenie 7 évre szóló fejlesztési terveit (TOP Plusz Városfejlesztési Programterv/TVP).
A fenntartható városfejlesztési intézkedések keretében a megyei ITP-ben kiválasztott
városok a fejlesztéseket helyi fejlesztési stratégiájuk alapján valósíthatják meg. Az ITS
készítésére/felülvizsgálatára a hamarosan megjelenő pályázati felhívás (TOP Plusz 1.3-121) nyújt fedezetet. A tervezet szerint a felhívás megjelenésétől 6 hónap áll
rendelkezésre, hogy a város elkészítse az ITS-t és a TVP-t. A fejlesztési tervek
készítésekor a legfontosabb szempont a partnerségi elv: be kell vonni a tervezésbe a
különböző helyi szakmai szervezeteket, a gazdasági élet szereplőit, a civil szférát, a
lakossági csoportokat.
A fentiek alapján javaslom közgyűlési határozat elfogadását az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határoz arról, hogy a Városi
Urbanisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság felügyeli a helyi fejlesztési stratégia
felülvizsgálatát és a hét évre szóló városfejlesztési programterv elkészítését, egyben
felkéri a Bizottságot, hogy a dokumentumok tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.
A Közgyűlés megbízza a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával hozzon létre 5
fős hivatali munkacsoportot a TOP Plusz pályázati programok előkészítésére.
Kérem a T. Közgyűléstől a határozati javaslat elfogadását.
Eger, 2021. június 18.

Mirkóczki Zita s. k
Tanácsnok
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9. napirend

Előterjesztés
a Déli iparterület bővítését célzó lehetőségek megvizsgálására
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése „a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok” között első helyen említi a településfejlesztést,
településrendezést.
A területfejlesztésről és a területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. törvény 3. § (1) pontja
egyebek mellett a területfejlesztés és területrendezés feladatait az alábbiak szerint
határozza meg:
a) a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és területrendezési kezdeményezéseinek
elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel;
b) fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és
megvalósítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet dinamikus egyensúlyának
fenntartása, illetve javítása érdekében.
A fentebb hivatkozott jogszabály megyékhez rendelt területfejlesztési tervezési
folyamata alapján, a települési önkormányzatok bevonásával elkészült Heves Megye
2021-2027 közötti uniós programozási időszakra szóló, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP Plusz) végrehajtását támogató Integrált Területi Programja
(ITP), amelynek intézkedései között prioritásként szerepel többek között a helyi
gazdaságfejlesztés.
Az ITP „Versenyképes megye” fejezete kiemeli, hogy „az infrastruktúrafejlesztés egyik
fontos eszköze az ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak működésének elősegítése,
fejlesztése. … Az intézkedés keretében az iparterületek, ipari parkok és inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztésére kerül sor… a vállalkozói infrastruktúra lokális szintű
eredményes fejlesztéséhez továbbra is szükség van a helyi önkormányzatok bevonására.”
Az ITP –ben megfogalmazottakkal összhangban 2020 decemberében – társadalmi
egyeztetésre – megjelent a TOP Plusz helyi gazdaságfejlesztést célzó felhívás-tervezete
ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok
fejlesztésre (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében), ill. iparterületek
kialakítására és meglévők fejlesztésére, barnamezős, illetve zöldmezős beruházásokra.

14

Figyelembe véve a felhívás-tervezetben foglalt feltételeket is, javaslom, hogy a Hivatal
szakirodái vizsgálják meg a lehetőségét, hogy milyen módon, konstrukciókkal lehet az
iparfejlesztési célú területek kiterjedését növelni a Déli Iparterületen.
Szükséges vizsgálni, hogy
 a fejlesztés keretén belül a szomszédos települések irányába egy térségi ipari,
gazdasági övezet kialakítására van-e lehetőség,
 az iparterületek közül a déli iparterületek – azon belül is a régi rendező
pályaudvar és térsége, valamint a volt kertészeti területek és az
Andornaktályához közeli beépítetlen területek – lehetnek-e a legalkalmasabb
helyszínek,
 a barna- vagy zöldmezős iparterület fejlesztése mellett az elhagyott csarnokok
aktivizálásával, a hasznosításnak megfelelő átalakításával értékes területek
nyerhetők-e.
A helyzetelemzés során szükséges megvizsgálni a jelenleg nem hasznosított területek
tulajdoni viszonyait, útépítési és közművesítési lehetőségeit, majd ennek alapján
intézkedni szabályozási terv kidolgozásáról, tulajdonviszonyok rendezéséről.
Tekintettel a TOP Pluszban hamarosan megnyíló pályázati források lehetőségére is,
javaslom, hogy az iparterületek fejlesztésével kapcsolatos előkészítő munka mielőbb
kezdődjön meg.
Javaslom továbbá, hogy a komplex, a város jövőjét alapjaiban meghatározó fejlesztés
meghatározó súllyal, az egyéb fejlesztéseket is figyelembe véve, azokkal összhangban
szerepeljen az ITS-ben és a hét évre szóló Városfejlesztési Programban.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a határozati javaslatok elfogadását.

Eger, 2021. június 18.

Mirkóczki Zita
tanácsnok
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10. napirend

Előterjesztés
a 2021-es Tokiói Olimpián részt vevő két úszó azonnali, sürgős támogatásáról
Tisztelt Közgyűlés!
A 2021. évi, Tókióban megrendezésre kerülő Olimpián két egri sportoló képviseli
városunkat és az Egri Úszó Klubbot. Ez számunkra nagy büszkeség. E két sportoló lett
Eger Város Év sportolója 2020-ban.
Egernek a város költségvetéséhez mérten minden segítséget meg kell adni e két sportoló
sikeres szerepléséhez, hogy hazatérve az Olimpiáról büszkén fogadhassuk őket.
Holló Balázs
Holló Balázs 1999-ben született Egerben. 6 éves korában kezdett úszni. Többször volt
országos ifjúsági bajnok, és juniorként az arab felnőtt bajnokságot is megnyerte 200 és
400 méteres vegyesúszásban. Serdülő korosztálytól kezdve folyamatosan a válogatott
kerettagja. Többszörös magyar bajnok. A 2017 évi Junior Világbajnokságon arany, ezüst
és bronzérmes. A 400 méteres gyorsúszásban bronzérmes, a 4 × 200 méteres férfi
gyorsváltóval pedig aranyérmes lett. A 2017 augusztusában Indianapolisban rendezett
junior világbajnokságon a 4 × 200 méteres férfi gyorsváltóval aranyérmet, 400 méteres
gyorsúszásban pedig ezüstérmet szerzett. A 2017-es rövid pályás úszó-Európabajnokságon Koppenhágában 400 méteres gyorsúszásban összesítésben a 21., a 400
méteres vegyesúszásban összesítésben a 15. helyen végzett. A 4 x 200 m férfi gyors váltó
tagjaként világcsúcstartó. Felnőtt korosztályban az Európa bajnokságon 4. és 5.
helyezést is ért el. Világkupa győztes.
Békési Eszter
A debreceni születésű sportoló a szülei hatására kezdett úszni, kiscsoportos óvodásként
íratták be. 2018 év végéig Hajdúszoboszlón készült, amikor is Egerbe szerződött.
Nevelőklubjában leginkább a sprintekkel foglalkoztak, így hosszú évekig 50 és 100
méteres specialistának számított. 2018-tól az Egri Úszó Klub sportolója, ahol már inkább
a 100 és 200 m-es távokra edz. 2018 júliusában az ifjúsági úszó-Európa-bajnokságon,
Helsinkiben 50 méteres mellúszásban a huszonhetedik, 100 méteres mellúszásban a
tizedik helyen végzett, 200 méteres mellúszásban új egyéni csúccsal a tizenegyedik lett.
2019 májusában a FINA által rendezett Champions Swim Series versenysorozat
budapesti állomásán 200 méteres mellúszásban új egyéni csúccsal lett második. A 2019es junior vb-n 100 méter mellen nyolcadik, 200 méter mellen (olimpiai A szinttel) ötödik
helyen végzett. 2019 novemberében megnyerte a dohai világkupa verseny 200 méteres
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mellúszó számát. A 2019-es rövid pályás úszó-Európa-bajnokság 50 méteren a 43., 100
méteren egyéni csúccsal a 33., 200 méteren újabb egyéni csúccsal a 14. helyezést szerezte
meg.
A fentiek alapján javaslom 4 millió Ft támogatás nyújtását az Egri Úszó Klub részére a
két olimpikon felkészülésének biztosítására.
A fentiek alapján kérem a T. Közgyűléstől a határozati javaslat elfogadását.
Eger, 2021. június 21.
Mirkóczki Zita s. k.
tanácsnok
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11. napirend

Előterjesztés
a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri rendeletek felülvizsgálatáról
Tisztelt Közgyűlés!
A 2020. március 27-i dátummal megjelent, Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár
(Belügyminisztérium) és dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár
(Miniszterelnökség) által jegyzett polgármesteri és jegyzői tájékoztatás 5. pontja (A
vészhelyzet megszüntetése után mi a teendő azon döntésekkel, amelyeket a
polgármester a katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
képviselőtestület hatáskörébe eljárva hozott meg?) a következőket tartalmazza:
“Álláspontunk szerint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.). általános szabályai szerint a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság által
átruházott hatáskörben hozott döntéseket lényegében korlátozás nélkül bármikor
felülvizsgálhatja, megváltoztathatja. Ez a jog természetesen a vészhelyzet megszűnését
követően is rendelkezésre áll. A képviselő-testület döntheti el, hogy mely polgármesteri
döntéseket helyez hatályon kívül, illetve melyeket hagy meg változatlanul.
Természetesen a rendeletek módosítása esetén indokolt, hogy ezekről a képviselőtestület feltétlenül döntsön (az általános jogelvek tiszteletben tartásával) abban az
esetben is, ha a polgármester döntését változatlan formában be kívánja nyújtani. Jelezni
kívánom, hogy a képviselő-testület felülvizsgálati jogkörének visszamenőleges hatálya
nincs.”
A polgármester 2020. november 4. napjától hozott a Kat. 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi rendeletek
megalkotásáról gondoskodott:
47/2020 (XI.11) önkormányzati rendelete az új típusú koronavírus terjedése elleni
védekezéshez szükséges egyes intézkedésekről
48/2020 (XI.20) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosítására
49/2020 (XII.18) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
50/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi átmeneti
gazdálkodásáról
51/2020. (XII.21.) önk. rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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52/2020. (XII.30.) önk. rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról
és adományozásáról szóló 38/2011. (X.28) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2021 ( I. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2021. (I. 14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3/2021 (I. 29) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására.
4/2021 (II.18) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről.
5/2021 (II.19) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 54/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosítására
6/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
7/2021 (III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások
bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások díjai megállapításának
szabályairól szóló 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2021 (IV. 27.) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
9./2021 (V.12.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról szóló 33/2004. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021. (V. 17) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás
tilalmáról szóló 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
38/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2021 (V. 21) önkormányzati rendelet a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és
használatának szabályozásáról szóló 17/1998.(V.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
12/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról,
valamint a központi támogatások elszámolásáról
13/2021. (VI. 08.) önkormányzati rendelete az Eger Városkártyáról szóló 4/2014. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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14/2021 (VI.11. önkormányzati rendelet Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás
megállapításáról
16/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
17/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet a települési támogatás megállapításáról,
kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló
7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló35/2015. (X.30) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendeletek az alábbi linken elérhetők:
https://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri-rendeletek
A hivatkozott minisztériumi állásfoglalásra is figyelemmel indokoltnak tartom, hogy a
Közgyűlés vizsgálja meg a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri rendeleteket,
folytassunk érdemi párbeszédet ezek indokoltságáról, tartalmáról, és amennyiben
szükséges, foglaljunk állást ezek módosításának, hatályon kívül helyezésének
szükségességéről. Ennek megfelelően, amennyiben valamely, a veszélyhelyzet alatt
hozott polgármesteri rendelet felülvizsgálatra szorul, abban az esetben a Közgyűlés
felhívja a Polgármesteri Hivatalt a vonatkozó rendelet-tervezet előkészítésére és
Közgyűlés elé terjesztésére.
Eger, 2021. június 22.
Komlósi Csaba
képviselő
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12. napirend

Tájékoztató
a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről
Tisztelt Közgyűlés!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel Magyarország
kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egyész
területére veszélyhelyzetet rendelt el.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet megszűntetéséről szóló 26/ 2021. (I.29.) Korm. rendelettel a Kormány a
kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. február 8. napjától megszűntette és a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.)
Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére 2021. február 08. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja,
azzal, hogy ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a
települést érinti.
Mindezekre tekintettel 2020. november 07-e és december 31-e közötti időszakban A
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX.
törvény, valamint a Katasztrófavédelmi tv. 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján,
108 polgármesteri határozat és 6 rendelet született.
Ez év június 14. napjáig 396 darab határozat és 18 darab rendelet lett elfogadva.
Jelen tájékoztató tárgyát képező döntések meghozatalakor a társadalmi rendeltetésnek
megfelelő joggyakorlás elvével összhangban, célom a város folyamatos működésének
biztosítása volt.
Veszélyhelyzetben
megtalálhatók:

meghozott

polgármesteri
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határozatok

városunk

honlapján

https://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hatarozatok/c/polgarmesterihatarozatok-2020
Veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri határozatok 2021:
https://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri-hatarozatok/c/polgarmesterihatarozatok-2021
Veszélyhelyzetben meghozott rendeletek:
https://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri-rendeletek
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.
Eger, 2021. június 23.
…………… Mirkóczki Ádám
…………. polgármester
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