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Orosz Lászlóné
Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a megjelenő Városgazdálkodási
Bizottság megjelent tagjainak száma 6 fő. Így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 4
napirendi pontot és 1 sürgősségi napirendet fog tárgyalni a bizottság, 5 „igen” és 1 „nem”

szavazattal elfogadták a napirendi pontokat.

Dr. Stefán Zoltán
Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a megjelenő Városi Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megjelent tagjainak száma 3 fő. Így a Bizottság határozatképes. A meghívó
szerint 4 napirendi pontot fog tárgyalni a bizottság, 3 „igen” egyhangú szavazattal

elfogadták a napirendi pontokat.

1.

Előterjesztés a Tittel Pál u. 4. fsz. 1. szám alatt található ingatlan hasznosításáról (VGB,
VPÜB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné tanácsnok
Előadó:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné
Az előző bizottsági ülésen tárgyalták már. Jóváhagyták, hogy licit útján értékesítsék. Közben
történt némi változás. Kérné, hogy csoportvezető úr ezt foglalja össze.
Szűcs Tamás
Az előző bizottsági ülésen felmerült, hogy az ingatlan értéke lehetne magasabb. Ezzel
párhuzamosan egy olyan helyzet merült fel, mely szerint az elmúlt évben értékesített
Kallómalom úti ingatlan felújítása során észrevételre került, hogy a társasház közműve a két
szoba alatt húzódik. A dugulás során keletkezett kárt a társasházi közös költségből kellene
megtéríteni, de ez egy alacsony költségvetésű ház, ebből következik, hogy csak részletekben
tudnák ezt megvalósítani. Ebből egyértelműen következik, hogy ennek az ingatlannak az aljzat
felbontása sorozatszerűvé válna. Az ingatlan megvásárlója, Kisvarga Szilvia tanárnő jelezte,
hogy ez oly mértékű probléma, hogy erre valamilyen megoldást szeretne találni. Ezért került
bele a határozati javaslatban a csere lehetősége. Ha döntés születik a cserét illetően, akkor a
következő bizottsági ülésen kerül megtárgyalásra a Kallómalom úti ingatlan liciten történő
értékesítése.
Orosz Lászlóné
Melyet előtte felújít az önkormányzat?
Szűcs Tamás
A felújítási költségek az értékesítéssel nem térülnének meg.
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Tóth István
Mikor történt a megkeresés Kisvarga Szilvia részéről? Mikor merült fel a csere lehetősége? Ha
megtörténik ez a csere, akkor nem fog felmerülni benne, hogy a Tittel Pál úti ingatlan rosszabb
állapotban van? Az önkormányzat ezzel gyakorol egy gesztust. Nincs arra garancia, hogy a
tanárnő nem fog vissza jönni azzal, hogy ez az ingatlan sem megfelelő számára.
Orosz Lászlóné
Annyit hozzá tenne, hogy a hölgy az első alkalommal nem tudott az ingatlan rossz állapotáról,
most azonban ezzel tisztában van. Úgy gondolja, hogy a csereszerződésben szerepelni fog az
ingatlan jelenlegi állapota.
Szűcs Tamás
Képviselő úr kérdésére a válasz, az, hogy a szakiroda múlthéten szembesült a problémával.
Viszont a Tittel Pál úti lakás állapotáról teljes egészében tájékoztatták a tanárnőt, a statikai
szakvéleményt megkapta. Felhívták a figyelmét arra, hogy amennyiben az önkormányzat
testülete támogatja, csak a jelenleg megtekintett állapotában a további követelések teljes
lemondása mellett köthető meg a csereszerződés. Kisvarga Szilviának onnan volt tudomása a
Tittel Pál úti ingatlanról, hogy anno a 18 lakás elidegenítésében benne volt ez a két ingatlan is.
A Tittel Pál utcai lakás ügye azért húzódott ilyen sokáig, mert az aljzat beton megsüllyedése
miatt a kémény szétrepedt, és a TÜZKÉV Kft. életveszélyesnek minősítette az ingatlant. A
társasháznak mostanra sikerült az életveszélyt elhárítani, ez által az ingatlan értékesíthetővé
vált.
Földvári Győző
Arról volt szó, hogy ez gyakorlatilag egy egyenértékű csere, most kiderült, hogy ha ez a csere
megtörténik, akkor eggyel kevesebb szociális lakást tudnának megvásárolni a szala
városrészben. Gyakorlatilag van bevétel és kiadás is, de ha másképpen van, akkor ezzel a
cserével nem járnak jól.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Javasolná, hogy olyan döntés szülessen, hogy a cserére januárba kerüljön sor, mert így a
költségvetésbe be tudják tervezni bevételként és kiadáskánt is. Ily módon nem járna rosszul az
önkormányzat.
Földvári Győző
Akkor maradjanak ennél a megoldásnál.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Most a bizottságoknak egy előzetes döntést kellene hoznia, hogy januárban kerüljön sor a
cserére és akkorra tervezzék be a költségvetésbe.
Szucsik György
Azt nem érti, hogy volt egy értékesítés, amelyre vagyonértékelés is készült, akkor a vevő
szempontjából ez vis major, de az eladó szempontjából ez vétkes mulasztás. Hiszen akkor
mikor a vagyonértékelés megtörtént nem tudja elképzelni, hogy a társasháznak ne lett volna
nyomvonala a környezetről. Tehát akkor mikor az értékesítése történik, egy ilyen ingatlannak
fel kell tüntetni, hogy ez a veszély fenn áll, és ezek alapján dönthesse el a vevő a vásárlást. Meg
kell oldani ezt a helyzetet, akkár azzal hogy a jövő évre kérik ennek a betervezését.
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Tóth István
Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a Tittel Pál úti ingatlan közmű vezetékeivel
sincsenek tisztában. Ha csereként megkapja ezt az ingatlant nincs rá garancia, hogy nem fog
újra eléjük kerülni ez a téma. Ilyen alapon bárki visszajöhet a nem tetsző lakáscsere miatt.
Mivel jelen esetben a közművezetékkel van probléma, azt a társasházi közösségnek kellene
együtt megoldani, esetleg az EVAT megelőlegezheti ezt a költséget.
File Sándor
Nem akarja ismételni az elhangzottakat, de csatlakozik az említett gondolatokhoz. Szerinte
méltatlan ez a döntés ezekhez, a bizottságokhoz. Senki nem tudja azt garantálni, hogy ez a
hölgy nem fog ide visszajönni újra. Ez az ügy jelenleg így előkészítetlen.
Orosz Lászlóné
Azt javasolja, hogy elviekben szavazzanak. A szakiroda a korábbi szerződés alapján készítse elő
az előterjesztést. Jelenleg ezek alapján dönteni nem lehet. Javasolná, hogy egy komplett anyag
elkészítése során januárban térjenek vissza rá.
Dr. Stefán Zoltán
Azt javasolja, egyszerűsítsék le a helyzetet, az idő rövidség miatt egy dologban hozzanak
javaslatot. Megkérik a szakirodát, hogy dolgozzák ki megfelelően az előterjesztést, valamint
egy következő bizottsági ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság úgy határoz, hogy az előterjesztés további kidolgozást igényel,
ezért a soron következő bizottsági ülésen kerüljön megvitatására.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

Dr. Stefán Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy határoz, hogy az előterjesztés további kidolgozást
igényel, ezért a soron következő bizottsági ülésen kerüljön megvitatására.
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Szavazás
Dr. Stefán Zoltán
Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

2. Előterjesztés a helyi járatú közösségi közlekedés támogatásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Meghívott:
Uti Csaba vezérigazgató, Agria Volán Zrt.
Dr. Gál József gazdasági igazgató, Agria Volán Zrt.
Pintér Lajos személyszállítási üzletág igazgató, Agria Volán Zrt.
Kelemen Imre műszaki üzletág igazgató, Agria Volán Zrt.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Rövid határidő állt rendelkezésre egy pályázat benyújtásához, amely a működő pénzeszközök
igényléséről szólt a központi költségvetésből. A kiosztásra került kiegészítő anyag ennek a
pályázatnak a megerősítésére szolgál. Nyílván, ha a pályázat nem lesz nyertes ezt a közgyűlési
döntést, visszavonatják.
Csákvári Antal
Mekkora az összeg, ami az idén nem lett még megfizetve?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Olyan 27 millió forint körüli összeg. A költségvetésben rendelkezésre állt még 15 millió forint,
ezen felüli a 27 millió forintos összeg.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a helyi járati
közösségi közlekedés veszteségének fedezetére 150.000 E Ft összegű működési
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célú támogatás biztosításához, valamint felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. március 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

256/2014 (XII. 18.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a helyi járati
közösségi közlekedés veszteségének fedezetére 150.000 E Ft összegű működési
célú támogatás biztosításához, valamint felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. március 31.
Dr. Stefán Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a helyi járati
közösségi közlekedés veszteségének fedezetére 150.000 E Ft összegű működési
célú támogatás biztosításához, valamint felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. március 31.
Szavazás
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Dr. Stefán Zoltán
Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

209/2014 (XII. 18.) VPÜB döntés:
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a helyi járati
közösségi közlekedés veszteségének fedezetére 150.000 E Ft összegű működési
célú támogatás biztosításához, valamint felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. március 31.

3. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-ben kéményseprő-ipari szolgáltatást végző divízió
létrehozásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel alpolgármester
Előadó:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási csoportvezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Szűcs Tamás
A közgyűlés több alkalommal is foglalkozott a HM TÜZKÉV helyzetével, és a kéményseprőipari tevékenységgel. Ahogy az előterjesztésben is szerepel az önkormányzat tevékenyen részt
vett a probléma megoldásában. Ezek a megoldáskeresések nem vezettek eredményre. Közben a
HM TÜZKÉV tulajdonosa 2014 nyarán végelszámolási eljárás keretében megszüntette a céget.
2014. december 15.-tel a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak már nem tudott eleget
tenni. A vonatkozó jogszabályok alapján a katasztrófavédelem a szolgáltatás végzését kijelölés
alapján biztosítja. A tegnapi nap folyamán a katasztrófavédelem által kézbesített véglegessé
vált határozatát átvették. A határozati javaslatban foglaltak alapján Eger és térségében ezt a
szolgáltatást a Városgondozás Eger Kft. keretében kell ellátni. Ennek jogi alapját és fedezetét a
cég részére biztosítania kell.
Földvári Győző
A Városgondozás Eger Kft. számára a szakmai feltételek biztosítottak?
Szűcs Tamás
Megnyugtatóan rendeződni látszik a szolgáltatás biztosításának feltétele. Holnap reggeltől a
minimális szolgáltatási színvonal biztosított. Jelenleg 4 fő kéményseprő áll rendelkezésre,
melyből 2 fő mestervizsgával rendelkezik. A mai délelőtt folyamán az erre vonatkozó
munkaszerződések aláírásra kerülnek. A tevékenység ellátásával kapcsolatos eszközök
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beszerzéséről tegnap kezdődtek tárgyalások a TÜZKÉV vezetőjével. Azzal kapcsolatosan, hogy
az ott meglévő feladat ellátásra alkalmas eszközöket, nettó könyv szerinti értéken a
Városgondozás Eger Kft. átvenné. Ha ezek a tárgyalások nem vezetnének eredményre, a mai
nap folyamán a minimális tevékenység ellátásához szükséges eszközök beszerezhetőek. Így
holnap reggeltől az említett minimális szolgáltatások ellátása biztosított lesz.
Tóth István
Ezt a döntést időben is meg lehetett volna hozni, ezért nem érti a városvezetést. Ez a
tarthatatlan helyzet többször is téma volt a közgyűlésen. Sokszor tapasztalható a városvezetés
részéről, hogy kivárják a legvégső határt a döntések meghozatalával kapcsolatban.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az általános tartalék terhére
összesen 10.000.000,-Ft összegű működési és fejlesztési célú támogatást nyújt a
VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság részére.
Felelős:
Habis László polgármester
Juhászné dr Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2014. december 19.
2. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a
˝VÁROSGONDOZÁS EGER˝ Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26. Cg. 10-09-020372,
adószáma: 10630646-2-10) 99,935%-os tulajdonosa felhatalmazza a
Városgondozás Eger Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Társaság társasági szerződését, valamint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasági szerződést az alábbiak
szerint aláírja:
Alapítói okirat az előterjesztésben
Felelős:
Habis László polgármester
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. december 19.
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Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

257/2014 (XII. 18.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az általános tartalék terhére
összesen 10.000.000,-Ft összegű működési és fejlesztési célú támogatást nyújt a
VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság részére.
Felelős:
Habis László polgármester
Juhászné dr Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2014. december 19.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a
˝VÁROSGONDOZÁS EGER˝ Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26. Cg. 10-09-020372,
adószáma: 10630646-2-10) 99,935%-os tulajdonosa felhatalmazza a
Városgondozás Eger Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Társaság társasági szerződését, valamint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasági szerződést az alábbiak
szerint aláírja:
Alapítói okirat az előterjesztésben
Felelős:
Habis László polgármester
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. december 19.
Dr. Stefán Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
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A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
1. Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az általános tartalék terhére
összesen 10.000.000,-Ft összegű működési és fejlesztési célú támogatást nyújt a
VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság részére.
Felelős:
Habis László polgármester
Juhászné dr Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2014. december 19.
2. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a
˝VÁROSGONDOZÁS EGER˝ Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26. Cg. 10-09-020372,
adószáma: 10630646-2-10) 99,935%-os tulajdonosa felhatalmazza a
Városgondozás Eger Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Társaság társasági szerződését, valamint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasági szerződést az alábbiak
szerint aláírja:
Alapítói okirat az előterjesztésben
Felelős:
Habis László polgármester
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. december 19.

Szavazás
Dr. Stefán Zoltán
Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

210/2014 (XII. 18.) VPÜB döntés:
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az általános tartalék terhére
összesen 10.000.000,-Ft összegű működési és fejlesztési célú támogatást nyújt a
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VÁROSGONDOZÁS EGER Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság részére.
Felelős:
Habis László polgármester
Juhászné dr Krecz Erzsébet
Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2014. december 19.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a
˝VÁROSGONDOZÁS EGER˝ Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Homok utca 26. Cg. 10-09-020372,
adószáma: 10630646-2-10) 99,935%-os tulajdonosa felhatalmazza a
Városgondozás Eger Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró
személyt, hogy fogadja el a Társaság társasági szerződését, valamint
felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasági szerződést az alábbiak
szerint aláírja:
Alapítói okirat az előterjesztésben
Felelős:
Habis László polgármester
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2014. december 19.

4. Előterjesztés az Eger, Erzsébet-völgyben elhelyezkedő 23214/A hrsz.-ú pince megnevezésű
ingatlan értékesítéséről (VGB, VPÜB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné tanácsnok
Előadó:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi
előterjesztést:

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási
Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja az Önkormányzat kizárólagos
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tulajdonát képező egri 23214/A hrsz-ú, természetben az Erzsébet völgyben
található pince értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás kiírását az alábbi
feltételekkel:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant
Az induló
Forgalmi legalacsony Pályázati
Közműérték
biztosíték
abb
FunkAlapt.
Cím
Hrsz.
vesítettség
m2
(nettó ár) értékesítési (nettó ár)
ció
ár nettó
Erzsébet
völgy/
pince

23214/A

pince

236

2.400.000

2.400.000

240.000

(tul.lap:
203)

Licitlépcső: 50.000,- Ft
Licitálás helye: 3300 Eger, Dobó tér 2. II. számú tárgyaló
Licitálás és eredményhirdetés időpontja: 2015. január 13. 10:00 óra
Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap
Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől
számított 15 napon belül.
A teljes vételár egy összegben történő megfizetése:
- szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
- hitel igénybevétele esetén 90 napon belül.
Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével
kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát,
valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt
tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni.
A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati
biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron
történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003
számú számlaszámára kell teljesíteni 2015. január 12. 12:00 óráig.
Az ingatlan megtekintése:
Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a 0636/523-739-es telefonszámon.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy
beszámításra kerül,
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- az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát
visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki
felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles
bemutatni a licit vezetőjének:
- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási
címpéldányát legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében
licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban
foglalt képviseleti meghatalmazást,
- amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja
kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata
- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által
hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát,
- magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló
dokumentumait,
- a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott
írásbeli nyilatkozat útján történik.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1 Melléklet 21.4. pontja szerint
A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és
annak 1. melléklete tartalmazza.
Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város
honlapja, Városi Televízió Képújságjában.
Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes
ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő
helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra,
hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2015. január 31.

Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

258/2014 (XII. 18.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az alábbi
előterjesztést:

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási
Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező egri 23214/A hrsz-ú, természetben az Erzsébet völgyben
található pince értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás kiírását az alábbi
feltételekkel:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant
Az induló
Forgalmi legalacsony Pályázati
Közműérték
biztosíték
abb
FunkAlapt.
vesítettség
Cím
Hrsz.
ció
m2
(nettó ár) értékesítési (nettó ár)
ár nettó
Erzsébet
völgy/
pince

23214/A

pince

236

2.400.000

2.400.000

240.000

(tul.lap:
203)

Licitlépcső: 50.000,- Ft
Licitálás helye: 3300 Eger, Dobó tér 2. II. számú tárgyaló
Licitálás és eredményhirdetés időpontja: 2015. január 13. 10:00 óra
Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap
Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől
számított 15 napon belül.
A teljes vételár egy összegben történő megfizetése:
- szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
- hitel igénybevétele esetén 90 napon belül.
Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével
kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát,
valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt
tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni.
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A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati
biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron
történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003
számú számlaszámára kell teljesíteni 2015. január 12. 12:00 óráig.
Az ingatlan megtekintése:
Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a 0636/523-739-es telefonszámon.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy
beszámításra kerül,
- az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát
visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki
felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles
bemutatni a licit vezetőjének:
- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási
címpéldányát legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében
licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban
foglalt képviseleti meghatalmazást,
- amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja
kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata
- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által
hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát,
- magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló
dokumentumait,
- a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott
írásbeli nyilatkozat útján történik.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1 Melléklet 21.4. pontja szerint
A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és
annak 1. melléklete tartalmazza.
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Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város
honlapja, Városi Televízió Képújságjában.
Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes
ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő
helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra,
hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2015. január 31.

Dr. Stefán Zoltán
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási
Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező egri 23214/A hrsz-ú, természetben az Erzsébet völgyben
található pince értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás kiírását az alábbi
feltételekkel:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant
Az induló
Forgalmi legalacsony Pályázati
Közműérték
biztosíték
abb
FunkAlapt.
vesítettség
Cím
Hrsz.
ció
m2
(nettó ár) értékesítési (nettó ár)
ár nettó
Erzsébet
völgy/
pince

23214/A

pince

236

2.400.000

2.400.000

240.000

(tul.lap:
203)

Licitlépcső: 50.000,- Ft
Licitálás helye: 3300 Eger, Dobó tér 2. II. számú tárgyaló
Licitálás és eredményhirdetés időpontja: 2015. január 13. 10:00 óra
Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap
Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől
számított 15 napon belül.
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A teljes vételár egy összegben történő megfizetése:
- szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
- hitel igénybevétele esetén 90 napon belül.
Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével
kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát,
valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt
tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni.
A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati
biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron
történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003
számú számlaszámára kell teljesíteni 2015. január 12. 12:00 óráig.
Az ingatlan megtekintése:
Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a 0636/523-739-es telefonszámon.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy
beszámításra kerül,
- az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát
visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki
felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles
bemutatni a licit vezetőjének:
- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási
címpéldányát legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében
licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban
foglalt képviseleti meghatalmazást,
- amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja
kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata
- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által
hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát,
- magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló
dokumentumait,
- a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott
írásbeli nyilatkozat útján történik.)
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- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1 Melléklet 21.4. pontja szerint
A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és
annak 1. melléklete tartalmazza.
Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város
honlapja, Városi Televízió Képújságjában.
Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes
ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő
helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra,
hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2015. január 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

211/2014 (XII. 18.) VGB döntés:
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási
Bizottsága saját hatáskörben eljárva jóváhagyja az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező egri 23214/A hrsz-ú, természetben az Erzsébet völgyben
található pince értékesítésére vonatkozó nyílt licites eljárás kiírását az alábbi
feltételekkel:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyílt licites eljárás során értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező ingatlant
Az induló
Forgalmi legalacsony Pályázati
Közműérték
biztosíték
abb
FunkAlapt.
vesítettség
Cím
Hrsz.
ció
m2
(nettó ár) értékesítési (nettó ár)
ár nettó
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Erzsébet
völgy/
pince

23214/A

pince

236

2.400.000

2.400.000

240.000

(tul.lap:
203)

Licitlépcső: 50.000,- Ft
Licitálás helye: 3300 Eger, Dobó tér 2. II. számú tárgyaló
Licitálás és eredményhirdetés időpontja: 2015. január 13. 10:00 óra
Ajánlati kötöttség időtartama: 15 nap
Az adásvételi szerződés megkötésének időpontja: az eredményhirdetéstől
számított 15 napon belül.
A teljes vételár egy összegben történő megfizetése:
- szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
- hitel igénybevétele esetén 90 napon belül.
Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével
kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát,
valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt
tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni.
A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati
biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron
történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az
Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003
számú számlaszámára kell teljesíteni 2015. január 12. 12:00 óráig.
Az ingatlan megtekintése:
Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a 0636/523-739-es telefonszámon.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy
beszámításra kerül,
- az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát
visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki
felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles
bemutatni a licit vezetőjének:
- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási
címpéldányát legalább egyszerű másolatban,
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- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében
licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban
foglalt képviseleti meghatalmazást,
- amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja
kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata
- egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által
hitelesített 30 napnál nem régebbi másolati példányát,
- magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló
dokumentumait,
- a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott
írásbeli nyilatkozat útján történik.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (2) bekezdésében
meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.)
önkormányzati rendelet 1 Melléklet 21.4. pontja szerint
A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet és
annak 1. melléklete tartalmazza.
Közzététel módja: az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város
honlapja, Városi Televízió Képújságjában.
Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyertes
ajánlattevő visszalépése estén jogosult a licit soron következő
helyezettjével szerződést kötni. Továbbá fenntartja magának a jogot arra,
hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Határidő: 2015. január 31.
Orosz Lászlóné
Szavazást kér a sürgősségi napirend befogadásáról.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztés
napirendként tárgyalását.
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5. Előterjesztés a Bárány Uszoda rekonstrukciójáról (VGB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László polgármester
Előadó:
Rátkai Attila főépítész

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Rátkai Attila
Összefoglalja az előterjesztést.
Orosz Lászlóné
Van arra garancia, hogy tervezésből kifolyólag nem fognak többlet költségek jelentkezni?
Rátkai Attila
Nehéz erre válaszolni, hiszen a Dobó téri rekonstrukció során is találtak olyan elektromos
vezetéket, amiről maga az ÉMÁSZ sem tudott, pedig ők üzemeltették. Ilyen mélyépítésű
munkáknál nehéz előre tervezni. Ha kint lesznek az építési folyamatok a földből, garantálni
lehet, hogy nem lesznek plusz költségek.
Tóth István
Az uszoda üzemeltetéséből adódó bevétel az kit fog majd illetni?
Rátkai Attila
Elmondja, hogy egy uszoda üzemeltetése mindig veszteséges vállalkozás. A Bárány Uszoda
kifejezetten az utánpótlás nevelésre szolgálna. Ilyen módon nem üzleti vállalkozás. Az
üzemeltetést az Eger Termál Kft fogja ellátni ugyan úgy ahogy a Bitskey uszodát és a strandot
is ellátja, de a város marad a tulajdonos.
File Sándor
A határozati javaslatban szereplő összeg miből kerül megfizetésre?
Orosz Lászlóné
A termál kút megvásárlása, amelyről korábban döntöttek az idén nem valósul meg, ezért az
arra szánt 20 millió forintot fel lehet használni, illetve korábbi pénzmaradványokból szintén 20
millió forint kerül megfizetésre.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.
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Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Vízmű SC részére a Bárány
Uszoda rekonstrukciójához a 394/2014.(VIII.28.) közgyűlési határozattal jóváhagyott
163.196.651 Ft-ot további 42.000.000 Ft-tal egészíti ki a 2014. évi költségvetés V/29-es
címszám terhére 20.000.000,- Ft-tal valamint a II/161 címszám terhére 22.000.000.-Fttal, melyet III. fejezet 9. címszámra szükséges átcsoportosítani. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős:

Határidő:

Habis László
Polgármester
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző, Jogi és Hatósági irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
2014. december 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést.

259/2014 (XII. 18.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Egri Vízmű SC részére a Bárány
Uszoda rekonstrukciójához a 394/2014.(VIII.28.) közgyűlési határozattal jóváhagyott
163.196.651 Ft-ot további 42.000.000 Ft-tal egészíti ki a 2014. évi költségvetés V/29-es
címszám terhére 20.000.000,- Ft-tal valamint a II/161 címszám terhére 22.000.000.-Fttal, melyet III. fejezet 9. címszámra szükséges átcsoportosítani. A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős:

Habis László
Polgármester
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Határidő:

Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző, Jogi és Hatósági irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
2014. december 31.

k.m.f

Orosz Lászlóné
Tanácsnok

File Sándor
Városgazdálkodási Bizottság
tagja

Dr. Stefán Zoltán
Tanácsnok

Földvári Győző
Városi Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság
tagja

Erdélyi Adrienn
Jegyzőkönyvvezető
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