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Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző, Vagyongazdálkodási csoport
Serfőző János mezőgazdasági ügyintéző, Vagyongazdálkodási csoport
Kiss Zoltán kiemelt útügyi ügyintéző, Városüzemeltetési iroda
Meghívottak:
Kovács Géza igazgató, EVSI
Albach Anett kulturális, sport könyvelési csoportvezető, EKVI
Tóth Elemér projekt menedzser
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
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Kontra Anna mb. könyvelő
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Nonprofit Kft.
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K.N. Kft.
Jakab Zoltán ügyvezető, Városgondozás Eger Kft.
Juhász Éva gazdasági igazgatóhelyettes, Városgondozás Eger Kft.
Fazekas László Albert ügyvezető, Agria – Humán Kft.
Bacsa Jánosné gazdasági vezető, Agria – Humán Kft.
Cseh Gábor könyvvizsgáló
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft / Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető, Média Eger Kft.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt.
Jegyzőkönyvvezető: Erdélyi Adrienn
Orosz Lászlóné
Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság
megjelent tagjainak száma 6 fő, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 32
napirendi pontot fognak tárgyalni a bizottság.

1. Szóbeli tájékoztató a Körcsarnok felújításának I. üteméről (VGB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Kovács Géza, EVSI igazgató
Meghívott:
Albach Anett kulturális, sport könyvelési csoportvezető, EKVI
Tóth Elemér, projekt menedzser
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kovács Géza
Megtartja szóbeli tájékoztatóját a mellékletben szereplő prezentáció alapján.

9:13 Misz József szakértő úr megérkezett, a bizottság létszáma 6 főre változott.

Orosz Lászlóné
Körbe ad egy leveket, amelyet igazgató úr az Emberi Erőforrások Minisztériumából
kapott. A levélben szerepel, hogy a jogszerű elszámolás megtörtént és mindent rendben
találtak. Az ülést követően lehetőség van a felújítások személyes megtekintésére.
Nem véletlenül kapja a Sportiskola már 5. éve az ország legjobb sportiskolája címet.
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
tájékoztató elfogadását.

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

143/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi
iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletének, valamint az
építményadóról és a telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Korsós László, Irodavezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Korsós László
Az iparűzési adó tekintetében csekély beleszólása van a testületnek, egyet tud szabályozni,
meghatározhatja a mértéket. Immár kétféle kedvezményről is dönthet. Az egyik egy
általános kedvezmény, amely 2,5 millió forintig vállalkozási szintű adóalapig adható 0 –
100%-ig, a másik pedig, hogy az Országgyűlés tavasszal elfogadta azt a jogszabályt, ami
alapján most már az orvosoknak is az OEP által finanszírozott tevékenységükre lehet adni
adókedvezményt, az 50%-os adómértéket kívánnák biztosítani. A többi megyei jogú város
kedvezményeit illetően nem rendelkeznek információkkal.
A testület már tavaly elfogadott egy rendelet tervezetet, amelyben beruházási övezeteket
fogadtak el, ezeket a területeket a jövőben kívánják növelni. Ezzel az előterjesztéssel két
plusz terület kerül elfogadásra, de ezek a területek a jövőben még növekedhetnek.
File Sándor
A HKIK képviseletében köszönik azt, hogy megkeresésre került vélemény alkotás céljából
a kamara. A beruházási övezetek közé örül, hogy bekerült a volt Philip Morris területe is.
Igyekeztek a határidő betartásával reagálni a vélemény kikérésre. A 2 számú melléklet
táblázatának 11. pontjához lenne kiegészítő javaslata, az szerepel benne, hogy „Beruházási
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övezetben létesített új építésű termelő célt szolgáló építmény vagy nettó 500 millió forint
értékhatárt elérő beruházás esetében az adókötelezettség keletkezését követő két adóévben,
az épület, épületrész hasznos alapterülete után: 0 Ft/m2/év. Konkrét ügy kapcsán
véleményük szerint ki kellene egészülnie azzal, hogy „a beruházási övezetben legalább 100
millió forint számviteli értéket képviselő meglévő tárgyi eszköz áttelepítése esetén és a
telephelyen legalább 100 fő foglalkoztatása valósuljon meg”.
Korsós László
Köszönettel megkapták ezt az anyagot. Nem támogatják ezt a kiegészítést. Az értéket
tartják kevésnek, 100 fő foglalkoztatás esetén a 100 millió forintos tárgyi eszköz áttelepítés
vagy beruházás nem minősül nagy értéknek. Foglalkoznak a kérdéssel, de a mostani
rendeletben nem gondolják, hogy bele kellene foglalni.
Tóth István
Részben nem ért egyet az előterjesztéssel, nem szereti, amikor egy - egy területet kiemelve
és ott lévő vállalkozásokat bizonyos adó előnyben részesítik. Ez a piaci
versenysemlegességet valahol sérti. A megjelölt területtel kapcsolatban kérdezné, hogy a
térképen kék vonallal jelzett terület ipari besorolást kapott területek határa vagy valami
egyéb megfontolásból lett megjelölve? Több terület is kimaradt, amelynek véleménye
szerint be kellett volna, hogy kerüljön az ipai területek közé.
Korsós László
A térképet a Főépítészi csoporttal egyeztették, szakmai álláspontokon alapuló döntés volt.
Utak által határolva nem tudták megfogalmazni, ezért helyrajzi számokat írtak és bele és
azon belül minden, ami ott található.
Orosz Lászlóné
Az övezetek alakulása kifejezetten urbanisztikai kérdés, a megfelelő bizottságon ezt
biztosan meg lehet vitatni.
A Főépítészi csoporttól mindenképpen kérnének állásfoglalást, hogy az övezetek miért így
alakultak.
Szucsik György
Eger város életében létkérdés, hogy új vállalkozások települjenek. Támogatja az efféle
kedvezmények nyújtását. Az orvosok adókedvezményével kapcsolatban szentén el tudja
fogadni az 50%-os kedvezményt.
Tóth István
A beruházási övezetben létesített új építésű ingatlan is részesül, az adókedvezményben
vagy csak az 500 millió forintos értékhatárt elérő beruházás kap?
Korsós László
A hatályos rendelet 3§. 11. pontjában az szerepelő szöveg kiegészült, eddig nettó 500
milliós értékhatárt elérő beruházás nem szerepelt a szövegben. Az szerepelt benne, hogy
ezen a beruházási területen belül új termelési célú épületet hoznak létre, akkor erre
vonatkozik ez a fajta kedvezmény. Azonban a kiegészítés már arról szól, hogy nem
feltétlen új építésre vonatkozik, hanem már vonatkozik akkor is, ha ennek az 500 millió
forint értékhatárnak megfelelt.
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Tóth István
Értékhatár nélkül?
Korsós László
Új építési épület tekintetében igen. Vállalkozási szintű épületet nem kevés pénzből lehet
megvalósítani. Ha ezek megvalósulnak, nem pár évben gondolkodik a beruházó, ennek
már iparűzési adó és gépjárműadó hozadéka is lehet.
Tóth István
A terület határ kijelölés pontosítását kéri.
Orosz Lászlóné
A közgyűlésig ez meg fog történni.
File Sándor
Az alapelvekben egyetértenek, hogy befektetéseket kell ösztönözni. Ezt az
adókedvezményt nem érzi vállalkozás ösztönzőnek, véleménye szerint ezt az értékhatárt
lejjebb kellene vinni, hiszen ez egy KKV-val szemben egy kemény kérés, hogy ennek
teremtse meg a forrás oldalát.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati
rendeletének, valamint az építményadóról és a telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 4 „igen” és 2 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

144/2015 (IX: 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati
rendeletének, valamint az építményadóról és a telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Orosz Lászlóné
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak a háziorvosoknak
nyújtotta adókedvezmény lehetőségéről.
Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

145/2015 (IX: 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja, hogy adókedvezményt biztosítsanak háziorvosi
és védőnői tevékenységet folytató vállalkozók számára.

3. Előterjesztés a 2014. évi helyi iparűzési adóból történő célirányos felhasználásáról
(VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Korsós László, Irodavezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Korsós László
Ez a fajta iparűzési adó címkézi 1994 óta létezik. A szabályai időnként változtak, de az
alapelvei nagyjából hasonlóak voltak. A 2014. évi helyi iparűzési adóbevallások
benyújtásakor azok az adózók, akik az általános határidőig legalább 500 ezer forint
összegben adófizetési kötelezettséget teljesítettek, lehetőségük volt a helyi iparűzési adójuk
2%-ának felhasználására jelölést tenni egy általuk megjelölt, az önkormányzati rendelet 4.§
illetve 5.§-ában meghatározott feltételeknek megfelelő kedvezményezett javára.
Gyakorlatilag 8,4 millió forint címkézése történt meg, de nem minden cég él a címkézés
lehetőségével. A nagyadózók nagy része máshol is adózik az országban így nem éltek ezzel
a lehetőséggel.
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:
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I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi iparűzési adócímkézés célirányos
felhasználásának összegét 8.469 e Ft-tal hagyja jóvá a 2015. évi Költségvetési kiadások V.
fejezet 3 címszám 5 rovat önként vállalt feladat „címkézett iparűzési adó miatti tartalék”
terhére az alábbiak szerint:
1.

Az alapítványok részére címkézett összesen 3 136 e Ft a II. fejezet 61 címszám 1 alcímének
5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön „Adózók által alapítványoknak közvetlenül
címkézett támogatás” néven.

2. Az egyesületeknek, költségvetési szerveknek, oktatási intézményeknek címkézett
összegből egy önkormányzati fenntartású intézménynek, a Gárdonyi Géza Színháznak
juttatott 200 e Ft kerüljön az I. fejezet 1 címszám 9 alcímszám 3 rovata önként vállalt
feladatára dologi kiadásként biztosításra. A fennmaradó 5.133 e Ft a II. fejezet 61 címszám 2
alcímének 5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön, „Adózók által egyesületeknek,
költségvetési szerveknek címkézett támogatás” néven.
II. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alapítványoknak címkézett 3.136 e Ft-ot
az 1. melléklet, az egyesületeknek címkézett 4.898 e Ft-ot a 2. melléklet, valamint a
költségvetési szervek részére címkézett 435 e Ft-ot a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. A címkézett pénzek a támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséggel terhelten
kerülhetnek kiutalásra.
Az önkormányzati adóhatóság (Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adó Irodája)
által megadott alapítványok, egyesületek, költségvetési intézmények részére a felhasználási
cél/oka/t, a számadási kötelezettséget és az ellenőrzés módját az ágazati irodák/csoportok
határozzák meg. Erről, a címkézésben érintett szervezeteket - a kiutalás előtt - a hivatal
tájékoztatja.
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Irodája a kiutalásokat csak a
szakirodák által, soron kívül átadott és meghatározott, céljellegű felhasználásokra megkötött
megállapodások birtokában teljesítheti.
Felelős: Habis László polgármester
Korsós László
Adó Iroda Vezetője
Határidő: 2015. szeptember 30.
Ágazati Iroda Vezetője
Határidő: 2015. október 30.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2015. november 15.

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

146/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2014. évi iparűzési adócímkézés célirányos
felhasználásának összegét 8.469 e Ft-tal hagyja jóvá a 2015. évi Költségvetési kiadások V.
fejezet 3 címszám 5 rovat önként vállalt feladat „címkézett iparűzési adó miatti tartalék”
terhére az alábbiak szerint:
1.

Az alapítványok részére címkézett összesen 3 136 e Ft a II. fejezet 61 címszám 1 alcímének
5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön „Adózók által alapítványoknak közvetlenül
címkézett támogatás” néven.

2. Az egyesületeknek, költségvetési szerveknek, oktatási intézményeknek címkézett
összegből egy önkormányzati fenntartású intézménynek, a Gárdonyi Géza Színháznak
juttatott 200 e Ft kerüljön az I. fejezet 1 címszám 9 alcímszám 3 rovata önként vállalt
feladatára dologi kiadásként biztosításra. A fennmaradó 5.133 e Ft a II. fejezet 61 címszám 2
alcímének 5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön, „Adózók által egyesületeknek,
költségvetési szerveknek címkézett támogatás” néven.
II. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alapítványoknak címkézett 3.136 e Ft-ot
az 1. melléklet, az egyesületeknek címkézett 4.898 e Ft-ot a 2. melléklet, valamint a
költségvetési szervek részére címkézett 435 e Ft-ot a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
III. A címkézett pénzek a támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséggel terhelten
kerülhetnek kiutalásra.
Az önkormányzati adóhatóság (Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adó Irodája)
által megadott alapítványok, egyesületek, költségvetési intézmények részére a felhasználási
cél/oka/t, a számadási kötelezettséget és az ellenőrzés módját az ágazati irodák/csoportok
határozzák meg. Erről, a címkézésben érintett szervezeteket - a kiutalás előtt - a hivatal
tájékoztatja.
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági Irodája a kiutalásokat csak a
szakirodák által, soron kívül átadott és meghatározott, céljellegű felhasználásokra megkötött
megállapodások birtokában teljesítheti.
Felelős: Habis László polgármester
Korsós László
Adó Iroda Vezetője
Határidő: 2015. szeptember 30.
Ágazati Iroda Vezetője
Határidő: 2015. október 30.
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Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2015. november 15.

4. Előterjesztés az Agria Film Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről
(VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Berényi Tamás, ügyvezető, Agria Film Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló, könyvvizsgáló
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Zsótér Krisztián
Kiegészítés nincs az előterjesztéshez, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
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 elfogadja az Agria Film Kft.
2015. I. féléves beszámolóját 99 020 E Ft mérlegfőösszeggel és 332 E Ft mérleg
szerinti eredménnyel.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
vagyongazdálkodási csoportvezető
Berényi Tamás ügyvezető
Határidő: 2015. szeptember 30.

Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

147/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft.
2015. I. féléves beszámolóját 99 020 E Ft mérlegfőösszeggel és 332 E Ft mérleg
szerinti eredménnyel.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
vagyongazdálkodási csoportvezető
Berényi Tamás ügyvezető
Határidő: 2015. szeptember 30.

5. Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvvelő,
Dr. Kurucz András ügyvezető, EV. Kft. ügyvezető
Zay Ferencné könyvvizsgáló, könyvvizsgáló
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Zsótér Krisztián
Kiegészítés nincs az előterjesztéshez, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:
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A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri
Városfejlesztési Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 38 502 E Ft mérlegfőösszeggel és
6 736 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
vagyongazdálkodási csoportvezető
Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2015. szeptember 30.

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

148/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri
Városfejlesztési Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 38 502 E Ft mérlegfőösszeggel és
6 736 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás
vagyongazdálkodási csoportvezető
Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2015. szeptember 30.
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6. Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Nonprofit Kft ügyvezető igazgató
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Takács Zoltán
Az I. félév okozta veszteségnek az oka a bevételek a tervezettől történő elmaradása. A
költségeket csökkentették amilyen mértékben csak tudták. Időközben létrejöttek
mindenhol a szakképzési centrumok, ez szerepel az előterjesztésben is. Júniusban
megszületett és júliusban hatályba lépett az a törvény, amelynek jogi értelmezése jelenleg
is folyik az önkormányzatnál. Röviden arról szól, hogy a szakképzési centrumok
vagyonkezelési jogot kapnak, kaphatnak legkésőbb október 31-én az egész ingó és ingatlan
vagyonra, ami az önkormányzat illetve a TISZK tulajdonában van. Ez a működésüket
befolyásoló tényező.
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 felhatalmazza az Egri TISZK
Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy
fogadja el a Társaság 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló
beszámolóját 355 979 E Ft mérlegfőösszeggel és – 2 320 E Ft negatív adózás előtti
eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Takács Zoltán ügyvezető
Határidő: 2015. október 31.

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

149/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri TISZK
Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy
fogadja el a Társaság 2015. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló
beszámolóját 355 979 E Ft mérlegfőösszeggel és – 2 320 E Ft negatív adózás előtti
eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Takács Zoltán ügyvezető
Határidő: 2015. október 31.

7. Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2015. II.
negyedévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB,
KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta, ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tóth István
Az elszámolás 62 pontjában dologi kiadásra elszámoltak óriásplakát címén, ez a
fesztiválokat hirdetik?
Hegedűsné Majnár Márta
Igen, Budapesten, a metró állomásokon 5 kifejezett központi helyszínen történik. A
konkrét hatását nem tudják mérni, érkeztek visszajelzések, hasznos volt ez a marketing
tevékenység.
Orosz Lászlóné
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 elfogadja az Eger Városi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2015. április 15. napján kötött
megállapodás alapján a Kft. 2015. II. negyedéves gazdálkodásához nyújtott
10 000 000 Ft összegű működési célú támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

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

150/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Eger Városi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2015. április 15. napján kötött
megállapodás alapján a Kft. 2015. II. negyedéves gazdálkodásához nyújtott
10 000 000 Ft összegű működési célú támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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8. Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta, ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kft.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Zsótér Krisztián
Kiegészítés nincs az előterjesztéshez, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
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 felhatalmazza az Eger Városi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2015. évi üzleti tervének
I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját 35 827 E Ft mérlegfőösszeggel és 1 626 E
Ft adózás előtti eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Határidő: 2015. október 31.

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

151/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Eger Városi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság 2015. évi üzleti tervének
I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját 35 827 E Ft mérlegfőösszeggel és 1 626 E Ft
adózás előtti eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Határidő: 2015. október 31.

9. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. részére 2014. évben nyújtott működési és
fejlesztési célú támogatások elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási
csoport
Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető, Városgondozás Eger Kft.
Juhász Éva, gazdasági igazgatóhelyettes, Városgondozás Eger Kft.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tóth István
A támogatás céljával összhangban van az, hogy bérekre lett felhasználva a támogatás?
Juhász Éva
Két összeggel történik az elszámolás, az egyik 5 millió forint az működési célú támogatás a
másik pedig fejlesztési célú támogatás. A fejlesztési célú támogatás elszámoláshoz tárgyi
estköz beszerzés, amely a munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzését jelenti. A
működési célra kapott támogatás pedig a bérek terheinek a finanszírozására fordítottak.
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:
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1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
társaság taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy
fogadja el a Városgondozás Eger Kft. részére a 2014. december 23. napján
aláírt megállapodás alapján nyújtott 5 000 000 Ft összegű működési célú
támogatás és az 5 000 000 Ft összegű fejlesztési célú támogatás
elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. október 31.

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

152/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a társaság
taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a
Városgondozás Eger Kft. részére a 2014. december 23. napján aláírt megállapodás
alapján nyújtott 5 000 000 Ft összegű működési célú támogatás és az 5 000 000 Ft
összegű fejlesztési célú támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2015. október 31.
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10. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2015. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási
csoport
Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető, Városgondozás Eger Kft.
Juhász Éva, gazdasági igazgatóhelyettes, Városgondozás Eger Kft.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.,
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tamásné Garami Mónika
Nincs kiegészítés az előterjesztéshez, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
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:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
társaság taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy
fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 1 633 261 E
Ft mérlegfőösszeggel és 12 189 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Egri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 346 681 E
Ft mérlegfőösszeggel és 7 101 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
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Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Eger
és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. féléves
beszámolóját 15 909 E Ft mérlegfőösszeggel és 4 232 E Ft mérleg szerinti
eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az
EGER-KERT Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 3 617 E Ft mérlegfőösszeggel és
182 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

153/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
társaság taggyűlésén az önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy
fogadja el a Városgondozás Eger Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 1 633 261 E
Ft mérlegfőösszeggel és 12 189 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.
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2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Egri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 346 681 E
Ft mérlegfőösszeggel és 7 101 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Eger
és Körzete Hulladékkezelő Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. féléves
beszámolóját 15 909 E Ft mérlegfőösszeggel és 4 232 E Ft mérleg szerinti
eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az
EGER-KERT Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 3 617 E Ft mérlegfőösszeggel és
182 E Ft negatív mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. október 31.
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12. Előterjesztés az EVAT Zrt. és Cégcsoport 2015. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási
csoport
Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató, EVAT Zrt.
Csirke Józsefné gazdasági divízióvezető EVAT Zrt.
Lugosi Dénes, ügyvezető, Eger Termál Kft. / Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Antal Anett ügyvezető, Média Eger Kft
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.,
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tamásné Garami Mónika
Nincs kiegészítés az előterjesztéshez, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
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 javaslatok:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt.
2015. I. félévi beszámolóját 2 976 596 E Ft mérlegfőösszeggel, valamint 26 842
E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. szeptember 30.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrthez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2015. I. féléves beszámolóit.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
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EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. szeptember 30.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az ARNAUT
PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. ügyvezető igazgatója által kidolgozott 2015.
évi gazdálkodást javító intézkedési javaslatokat.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Lugosi Dénes ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. szeptember 30.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

154/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt.
2015. I. félévi beszámolóját 2 976 596 E Ft mérlegfőösszeggel, valamint 26 842
E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. szeptember 30.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrthez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak 2015. I. féléves beszámolóit.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2015. szeptember 30.
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3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az ARNAUT
PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Kft. ügyvezető igazgatója által kidolgozott 2015.
évi gazdálkodást javító intézkedési javaslatokat.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető
Lugosi Dénes ügyvezető igazgató
Határidő: 2015. szeptember 30.

11. Előterjesztés az Agria - Humán Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének I.
féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Dr. Turcsányi Dániel, alpolgármester
Előadó:
Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási
csoport
Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető, Agria Humán Kft.
Bacsa Jánosné gazdasági vezető, Agria Humán Kft.
Cseh Gábor könyvvizsgáló
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tamásné Garami Mónika
Nincs kiegészítés az előterjesztéshez, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
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 elfogadja az Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 598 129 E Ft
mérlegfőösszeggel és 1 033 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
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Fazekas László Albert Ügyvezető Igazgató
Határidő: 2015. szeptember 30.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5”igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

155/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. I. féléves beszámolóját 598 129 E Ft
mérlegfőösszeggel és 1 033 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Fazekas László Albert Ügyvezető Igazgató
Határidő: 2015. szeptember 30.
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13. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető
várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V.
20.) rendelet módosításáról (VKB, VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Tuza Róbert, irodavezető
Meghívott:
Várkonyi György Olivér vezérigazgató, EVAT Zrt.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető, EVAT Zrt.
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kiss Zoltán
Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat. A jelenlegi módosításnak az a célja, hogy
kiszorítsa a belvárosból az autós forgalmat azzal, hogy további fizető várakozóhelyeket
alakítana ki. Ilyenek például a Frank Tivadar utca, a Szvorényi utca, a Sertekapu utca,
Eszterházy tér, Tárkányi Béla utca. Technikai okokból szeretnék a Széchenyi út 48-52. alatti
Társasháznál lévő terület kivenni a fizető várakozóhelyek közül. Erre részben a kerékpárút
építés miatt van szükség. Ezért javasolják, hogy az ott lakók részére legyen lehetőség
engedélyhez kötött kedvezményes használatra. Illetve ugyanígy az Ady Endre úti parkolót
ingyenessé teszik, így a városba érkező autóbuszoknak és személygépkocsiknak
lehetőségük van viszonylag a belvároshoz közel ingyenesen parkolni.
Tóth István
Nem ért egyet az előterjesztéssel. Egyértelmű, hogy a város vezetése arra utazott, hogy az
ingyenes várakozóhelyeket bevonja a fizető várakozóhelyek közé. Közel 200 fizető hely
kerül bevonásra. Ez nem szolgálja azt a célt, hogy minél gyorsabban forogjon a forgalom a
belvárosban. Meg kellene vizsgálni a belvárosban a parkolóhelyeken parkoló autóknál,
hogy mennyinél van fizetés jegy és mennyinél van bérlet. Már a Városképi és
Környezetvédelmi Bizottságon is elmondta, hogy véleménye szerint nem jó a koncepció,
mert bevonnak területeket a fizetős várakozóhelyek közé mellettük maradnak ingyenesek.
Ezeket az ingyenes parkolókat fogják elfoglalni előbb. Ez így például az uszoda környékén
sem fogja megoldani a problémát. A másik felvetése az lenne, hogy legyen az egrieknek
egy óra parkolás ingyenes. Meg kell keresni azokat a helyeket a város szélén ahol
parkolókat lehet kialakítani. A vár alatti parkolót is meg kellene nyitni, akár fizetősként,
ezzel is szétoszlana a parkolók telítettsége. A keletkezett bevételek nem is tudja, hogy
visszaforgatják-e parkoló kialakítására. Nem tudja, hogy van-e valami szabályozás a
parkolók méretére, mert gyakran találkozik olyan parkolóval, amelynek éppen akkora a
hossza, mint az autója.
Orosz Lászlóné
Naponta jár a belvárosba, a Parkolóházba rengeteg üres hely van. Az anyag végén szerepel
az összes belvároshoz közeli parkoló. Parkoló kialakítások is folyamatban vannak, sok
pénz költenek erre.
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Szucsik György
Mennyi új parkoló létesül ingyenes parkolóként?
Kiss Zoltán
Körülbelül olyan 300 parkoló létesül most az északi és déli ponton. Többször próbálta
Tóth István képviselő urat meggyőzni arról, hogy jó ez az irány, de még nem sikerült.
További cél, hogy keleti - nyugati irányba is legyenek ingyenes parkolók. A régi Laktanya
környékén erre vannak szabad kapacitások, amíg nem kap más funkciót. Ezen a területen
van zúzott köves parkoló is kialakítva. Ezek a tervek egy olyan koncepcióba illenek bele,
amit az EVAT Zrt.-vel közösen szeretnének elkészíteni. Ezek a lépesek azok, amelyeket
már nem lehet tovább húzni. Több panasz is érkezett a Szvorényi és Sertekapu utcákat
illetően, az itt kialakított fizető várakozóhelyek megoldanák a parkolási feszültségeket.
Minden parkoló kialakítást méret szabvány szerint alakítanak ki, de amit Képviselő úr
nem tart megfelelőnek szívesen kivizsgálja. Az egy óra ingyenes parkolásra most nem tud
mit felelni, de az anyagban is az szerepel, hogy szeretnék elérni a gyorsan, forogjon a
parkolók cseréje. Megvizsgálják, hogy milyen arányban oszlik meg a bérletes és jegyes
parkolások a belvárosban.
Ringert Csaba
Az Eszterházy tér rendezésének nagyon örülnek. Amint elfogadásra kerül, ez a rendelet
kérné a folyamatos tájékoztatást az ott parkolók felé, esetleg türelmi időt és
figyelmeztetést. Az a tapasztalat, hogy az emberek nehezen állnak át az ilyen
kérdésekben, és régóta szokásjog, hogy a főiskola dolgozói ott ingyen parkolnak, amit
belát, hogy szabálytalan volt ilyen mértékben. A kedvezményes bérletes parkolásra
kitérve, kéri, hogy esetleg legyen lehetőség a főiskola oldalában ilyen kedvezményes
parkolásra szintén a dolgozók számára, természetesen a rendelkezésre álló kapacitás
mértékéig, nem elvéve az egyébként is oda parkolók lehetőségét. Érdemesnek tartaná
megfontolni az Arany János utcában kialakult káoszt és a Szarvas Gábor utcában is
kialakult helyzetet, vannak, akik a zöld felületre parkolnak vagy ott állnak meg.
Szucsik György
Minden egyes új területként bevont fizetős parkoló környékén problémák jelenek. Jó
ötletnek tartja azt, hogy órával szabályoznák a tartózkodás időtartamát. Ezt jó lenne a
rendelet alkotásánál már figyelembe venni.
Haász Tamásné
A kórház építkezésével kapcsolatban kérdezné, hogy mi ott a helyzet, mert nagyon
életveszélyes az ottani közlekedés. A Minaret környékére jó lenne, ha készítenének
gyalogos átkelőhely (zebra) felfestést.
Kiss Zoltán
Ennek a rendeletnek a hatályba lépését január 1-től tervezték. A soron következő
napirenddel közösen szeretnék a hatályba lépéseket.
A Főiskola felé jelezné, hogy jó lenne már a tudatosítást most elkezdeni feléjük.
Mindenképpen szeretnének ebből egy sajtó anyagot is készíteni. Ha a jövőben felújításra
kerül az Eszterházy tér, akkor ott már a parkolási lehetőség nem lesz biztosított.
Az Arany János utcát szerették volna egy minimális szegély korrekcióval átalakítani az
utcát, ezt a lakosok elvetették. A Pacsirta utcában már kettő évvel ezelőtt kezdeményeztek
egy időtárcsás várakozóhely kialakítást, amely akkor elutasításra került. Ez a várakozási
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hely az ott lakókra is érvényes lenne. A Minaret körüli teret is szeretnék majd a jövőben
felújítani, ami bonyolítja a helyzetet, hogy szeretnék a kerékpáros közlekedést is
biztosítani. Ennek következtében parkolóhelyeket is kell majd megszüntetni. Ezzel most
ez az anyag nem foglakozik, de hivatali szinten, napirenden van a téma. Szeretnének még
az éven olyan tervet készíteni, ami ezen az útvonalon segíti a belvárosban jutás
lehetőségét a kerékpárosok számára. Ennek alkalmával a gyalogos átkelőhely felfestést és a
pakolás kérdésére is keresnek majd megoldásokat. Ami a kórház felújítását érinti, az nem
önkormányzati kereteken belül újul fel, de ki lesz alakítva a belső udvaron az oda érkező
betegek számára parkolási lehetőség.
Haász Tamásné
Javasolná a Parkolóház népszerűsítését.
File Sándor
Elmondja, hogy az egrieknek nyújtotta fél óra – egy óra ingyenes parkolás gondolata nem
egy elvetendő ötlet. Ez megoldás lehetne arra a kérdésre, hogy aki jegyet vesz, de kifut az
időből ugyanazt a büntetést kell megfizetnie mintha nem vett, volna jegyet.
Misz József
Véleménye szerint ennek a lehetőségnek nem egyszerű megteremteni az informatikai
hátterét.
File Sándor
Nem egy bonyolult dolog, kivitelezhető több féle módon is akár.
Ringert Csaba
Más nagy városokban is megoldott ez a kérdés, ki kell váltani az órát és egy iratot
lakcímkártya felmutatásával. Van erre példa az európai városokban. Támogatná ennek a
megvalósítását.
Kiss Zoltán
Továbbítja az előterjesztő felé ezt a javaslatot is. Az elkövetkező évben pont azt szeretnék,
hogy zöld felületek és kerékpáros közlekedési felületek kerüljenek fejlesztésre.
Hosszútávon pedig az lenne a cél, hogy a belvárosba tartó forgalmat is szeretnék
csökkenteni, hogy valóban csak az jöjjön ebbe a történelmi belvárosba, akinek valóban
szükséges. Inkább a tömegközlekedést fejlesztené, mint ezt a fél óra – egy óra ingyenes
parkolási lehetőséget. De mindenképpen megvizsgálják ennek a lehetőségét is. Meg kell
nézni, hogy ezt a rendszert Magyarországon bevezették-e már valahol és velük kell
kezdeményezni egyeztetéseket a tapasztalatokról és véleményekről.
Tóth István
Kéri részére megküldeni a szabvány paramétereket és jelzi majd, hogy hol nem felelnek
meg ezeknek.
Azt gondolja, hogy pontosan ezért van nézet különbség az iroda és ő közte, mert nem
támogatják ezt a fél óra – óra ingyen parkolási lehetőséget. Ha ez a szemlélet, hogy ki
szorítják a városból az autós forgalmat akkor ez egy rossz szemlélet.
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Orosz Lászlóné
Azt is meg kell érteni, hogy kicsi és nagyon szép a belváros, sok ingyenes parkolási
lehetőség van kialakítva 10 percre a belvárostól. Ezeket ki kellene használni.
Tóth István
Meg kellene érteni, hogy a motorizáció korszakában élünk, szívesen kerékpározna de z
időbeosztása ezt nem engedné meg. Eger legyen az egrieké. Ha a peremterületeken lakó
szeretne a belvárosban intézkedni, legyen lehetősége igénybe venni ezt a fél óra – egy óra
ingyen parkolási lehetőséget. Azon kellene gondolkodni, hogyan lehetne azt megoldani,
hogy az egrieknek legyen kényelmes.
A Széchenyi utca 48-52 mögötti parkolót hogyan akarják kezelni, lezárják? Ebben az
esetben kivételként kezelik? Mert a Tárkányi Béla utcában is volt egy ilyen kérés a
lakóktól, mégsem kapták meg kizárólagos használatra, hanem kedvezményes bérletet
válthatnak. Ugyan ez a helyzet a Csákány utcával is, ott is meg kell váltani az ott lakóknak
a kedvezményes bérletet. A Széchenyi utcára is alkalmazzák azt, amit az előbb említett
utcákban?
Misz József
Valójában szembe mennek az ökológiai szempontokkal. Eger tényleg legyen az egrieké, de
a levegő is. Az épületek állag megóvása is nagyon fontos. Ez egy globális érdek.
Kiss Zoltán
Nem kérik arra a lakosságot, hogy gyalog vagy kerékpárral közlekedjenek. Azokat a
kényelmi parkolásokat szeretnék megszüntetni, akiknek mindenképpen a belvárosba
autóval kell jönni és a szükségesnél tovább tartja a parkolóban a gépjárművét. Ha viszont
fizetnie kell nem fog a szükségesnél tovább ott tartózkodni. Nem megszüntetnek
parkolókat, hanem fizetőssé teszik őket.
A Széchenyi utca 48-52 egy forgalom technikai probléma, sok évvel ezelőtt bevonták a
fizetős parkolók közé, a kerékpár útépítés miatt azon a környéken sok parkoló került
megszüntetésre. Ennél a társasháznál sok a garázs, a bejárat, szeretnék korlátozni, hogy
csak az, menjen be oda, aki ismeri a területet, lévén hogy nem olyan nagy. Ezért a
szakiroda azt javasolná, hogy engedély köteles legyen az ott parkolás. Azért nem
javasolták ezt a Tárkányi Béla utcánál, mert ott szabályos parkolók lettek anno kialakítva,
bekötő úttal és ráfordulási lehetőséggel, míg a Széchényi 48-52-nél erre nincs lehetőség.
A szabványt elküldi Képviselő úrnak.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról
szóló 17/1998. (V. 20.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.

Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „nem” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

156/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról
szóló 17/1998. (V. 20.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.

14. Előterjesztés a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rend módosításának
irányelveiről (VKB, VGB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Tuza Róbert, irodavezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kiss Zoltán
Irányelveket hozták a bizottság illetve a közgyűlés elé, ennek alapját egy 1991 és 1997-es
rendelet szolgálja alapját. Ha az iránylevek elfogadásra kerülnek, a novemberi közgyűlésre
terjesztik be a rendelet-tervezetet. Az előző napirendnél tárgyalt rendelettel lépne
hatályba 2016. január 1-én.
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:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztésben
meghatározott irányelvek alapján a rendelet előkészítését és javasolja 2015. évben a
rendelet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
Felelős:

Habis László Polgármester megbízásából
Tuza Róbert
a Városüzemeltetési Iroda vezetője
Erdei Gyula
az Informatikai Iroda vezetője
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Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

157/2015 (IX. 16) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztésben
meghatározott irányelvek alapján a rendelet előkészítését és javasolja 2015. évben a
rendelet Közgyűlés elé történő beterjesztését.
Felelős:

Habis László Polgármester megbízásából
Tuza Róbert
a Városüzemeltetési Iroda vezetője
Erdei Gyula
az Informatikai Iroda vezetője

15. Előterjesztés a szociális, és a gyermekjóléti szakterületeket, valamint a feladatokat
ellátó intézményeket érintő fenntartói és munkáltatói intézkedések megtételéről
(VSZCSB, VGB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
Meghívott:
Jékli Sándor, Családsegítő Intézet igazgató
Törőcsikné Király Margit, Idősek Berva - völgyi Otthona igazgató
Szurominé Balogh Mónika, Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgató
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Palotai Zsuzsanna
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Összefoglalja az előterjesztést. Az előterjesztővel történt egyeztetést követően az új
szociális intézmény neve a következő lenne: Egri Szociális Szolgáltató Intézmény. Az
intézményi szervezettől függetlenül a kollégák jól látják, látták el a feladatokat.

11:06 File Sándor szakértő úr elhagyta a termet, a bizottság létszáma 5 főre változott.

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:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (4)-(5) bekezdéseinek
rendelkezései alapján felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, és elrendeli, hogy a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatait 2016. január 1-től a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság lássa el.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. január 1-től a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által
meghatározott szolgáltatásokat egy szociális, valamint a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott
szolgáltatásokat egy gyermekjóléti intézmény fenntartásával teljesíti.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a házi
gyermekfelügyelet tevékenységnek, a családsegítést végző szervezeti egységeknek
és gyermekjóléti központnak - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 11. § (3/b) bekezdése a) pontja alkalmazásával - 2016. január 1-i hatállyal
történő kiválását a Családsegítő Intézetből és beolvadásukat a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóságba.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Családsegítő Intézet nevét
2016. január 1-től Egri Szociális Szolgálatra változtatja.
5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Idősek Berva-völgyi
Otthonát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése
alkalmazásával 2015. december 31. napjával az Egri Szociális Szolgálatba történő
beolvadással megszünteti.
Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából
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dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2015. december 31.
6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az intézmények
átszervezéséhez kapcsoló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben,
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint a szükséges alapító okirat módosítások és
megszüntető okirat előkészítését és Közgyűlés elé terjesztését.
Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2015. október 31.
7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szabályainak alkalmazásával - az Egri Szociális Szolgálat és a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2016. január 1-től betöltendő vezetői
pályázatainak kiírását és a pályázati eljárás lefolytatását
Felelős:

dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2015. november 30.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

158/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (4)-(5) bekezdéseinek
rendelkezései alapján felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit, és elrendeli, hogy a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ feladatait 2016. január 1-től a Gyermekjóléti
és Bölcsődei Igazgatóság lássa el.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2016. január 1-től a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által
meghatározott szolgáltatásokat egy szociális, valamint a gyermekek védelméről és
32

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott
szolgáltatásokat egy gyermekjóléti intézmény fenntartásával teljesíti.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a házi
gyermekfelügyelet tevékenységnek, a családsegítést végző szervezeti egységeknek
és gyermekjóléti központnak - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 11. § (3/b) bekezdése a) pontja alkalmazásával - 2016. január 1-i hatállyal
történő kiválását a Családsegítő Intézetből és beolvadásukat a Gyermekjóléti és
Bölcsődei Igazgatóságba.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Családsegítő Intézet nevét
2016. január 1-től Egri Szociális Szolgálatra változtatja.
5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Idősek Berva-völgyi
Otthonát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3) bekezdése
alkalmazásával 2015. december 31. napjával az Egri Szociális Szolgálatba történő
beolvadással megszünteti.
Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2015. december 31.
6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az intézmények
átszervezéséhez kapcsoló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben,
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint a szükséges alapító okirat módosítások és
megszüntető okirat előkészítését és Közgyűlés elé terjesztését.
Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2015. október 31.
7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szabályainak alkalmazásával - az Egri Szociális Szolgálat és a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2016. január 1-től betöltendő vezetői
pályázatainak kiírását és a pályázati eljárás lefolytatását
Felelős:

dr. Kovács Luca
jegyző megbízásából
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Határidő: 2015. november 30.

33

16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához történő csatlakozásról (VSZCSB, VGB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Érdekességként elmondaná, hogy anno a papír alapú pályázatra többen jelentkeztek, míg
mióta elektronikus a felület az óta kevesebb ez a létszám.
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 2016. évben csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a
Csatlakozási nyilatkozat aláírására, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjak
fedezetéül az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 5.000 E Ft-ot biztosít.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2016. március 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

159/2015 (IX. 16) VGB döntés:
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A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évben csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felhatalmazza a polgármestert a
Csatlakozási nyilatkozat aláírására, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjak
fedezetéül az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében 5.000 E Ft-ot biztosít.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2016. március 31.

17. Előterjesztés Kárpátalja számára nyújtott támogatásról (VGB, KGY)
Előterjesztő:
Martonné Adler Ildikó, alpolgármester
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Palotai Zsuzsanna
Összefoglalja, az előterjesztésben szereplőket.
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 5 000 E Ft-ot adományoz a
kárpátaljai magyarságnak. Az adomány eljuttatásában a Megyei Jogú Városok Szövetsége
közreműködik.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Egyidejűleg elrendeli a 2015. évi költségvetés V/1 Általános tartalékából 5 000 E Ft
átcsoportosítását a II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai új címszámára.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető, Humán Szolgáltatási Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető, Gazdasági Iroda
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Határidő: 2015. október 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

160/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5 000 E Ft-ot adományoz a
kárpátaljai magyarságnak. Az adomány eljuttatásában a Megyei Jogú Városok Szövetsége
közreműködik.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Egyidejűleg elrendeli a 2015. évi költségvetés V/1 Általános tartalékából 5 000 E Ft
átcsoportosítását a II. fejezet Önkormányzati feladatellátás kiadásai új címszámára.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető, Humán Szolgáltatási Iroda
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető, Gazdasági Iroda
Határidő: 2015. október 31.

18. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 4/2015. (II.13.) számú Önkormányzati rendelet módosítására (VGB,
VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2015. I. félévi végi módosított előirányzata az önkormányzatnak 18,2 milliárd forint, az
eredeti költségvetéshez képest a legnagyobb változást a 2014. évi maradvány jóváhagyás
jelentette, ami szintén bent volt a közgyűlés előtt. Ami még örvendetes, hogy az átvett
pénzeszközök vonatkozásában illetve az államháztartáson belül t9örtnéő támogatási célú
bevételeknél közel 400 millió forintos bevételi többlet keletkezett. Ez elsősorban a
pályázati pénzekhez kapcsolódó plusz bevételeket jelenti, mind az önkormányzatnál,
mind pedig az intézmények vonatkozásában. A működési bevételek, kiadások,
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felhalmozási bevétel, kiadások egyenlege megfelelő, nem generálódott a módosításokkal
működési hiány.

11:14 Ringert Csaba szakértő úr kiment, a bizottság létszáma 4 főre változott.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II.13.) számú Önkormányzati rendelet
módosítására szóló rendelet tervezetet.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen” és 1 „tartózkodós” szavazattal elfogadta a
rendelet-tervezetet.

161/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2015. (II.13.) számú Önkormányzati rendelet
módosítására szóló rendelet tervezetet.

19. Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, KGY)

2015.

I.

féléves

Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
11:16 File Sándor visszajött, a bizottság létszáma 5 főre változott.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
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A jogszabályok alapján nem kötelező a féléves beszámolónak az elkészítése, ezért is
hozták tájékoztató formájában. Úgy gondolták szükséges, hogy a képviselő testület
tájékoztassák, hogy az I. félévben hogyan is állnak. Két prioritást emelt ki, ami a szöveges
beszámoló részből is jól látható. Az egyik, hogy a legfontosabb dolog, hogy az
adóbevételek teljesüljenek. ez a legnagyobb volumenű a saját bevételeiken belül. A másik
fontos dolog pedig, ami a 2015 évhez kapcsolódik, 2007-2014 Uniós pályázatoknak a zárási
ideje van, év végéig ezeket a projekteket, amik elkezdődtek be kell fejezni. Ezért is készült
erre egy külön táblázat, amely az Uniós projektek állását foglalja össze pénzügyi teljesítés
vonatkozásában. Természetesen a műszaki teljesítések ettől jóval kedvezőbbek, itt már
sok olyan projekt van, ahol már a záró kifizetési kérelmek beküldték és az utolsó
elszámolások vannak folyamatban. Az adóbevételekre visszatérve az I. félévi adatok
alapján az látható, hogy jól teljesültek az adóbevételek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a
2014. évi vállalkozói beszámolók alapján csökkent a HIPA előlege. Ami érinti a 2015.
szeptemberi befizetéseket és érinteni fogja 2016. márciusi előleg fizetés összegét is. Ezért
mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az adóbevételeket, amit a költségvetésben
terveztek azt tudják hozni. Ma reggel meg nézte a számlát, hogy hogyan is áll, majdnem 1
milliárd forint az, ami a HIPA számlán van, körülbelül 1,3 milliárd kellene ahhoz, hogy
teljesüljön. Ebből ugye 1 milliárd már a számlán van. Ha azzal is kalkulálnak, hogy a
feltöltés kapcsán 100 millió forint általában be szokott folyni akkor még 200 millióra
feltétlenül szükség lenne. A többi adóbevételnél nem tud mit mondani, mert mondjuk, az
építmény adónál mindig elhúzódik a fizetési határidő, inkább szeptember végén látnak
pontosabb adatot, de úgy gondolja, hogy itt különösebb probléma nem lesz.
Idegenforgalmi adó tekintetében jó a helyzet, kedvezőek az adatok, a vendég éjszakák
abszolút növekedtek, ezt a sajtóból is lehet hallani.
A másik terület, ami folyamatosan minden évben elmaradást mutat az a felhalmozási
bevételek. Itt azt gondolja, hogy az ingatlan piac még mindig nem az igazi és várat
magára, hogy az üres önkormányzati ingatlanokat tudják értékesíteni. Az lesz a feladat a
II. félév vonatkozásában, hogy a kieső bevételeket mindenképpen pótolni kell, akár más
típusú bevételi többletekkel. Egyébként a működési bevételek elég jól alakulnak az I.
félévben. Abban bízik, hogy itt lehetséges túlteljesítés, ami szintén a kompenzálásban
beszámítható. Illetve feltétlenül a tartalékokkal csínján kell bánni, hogy akkor az esetleges
hiányokat a tartalékokból tudják majd pótolni. Összességében az I. félévi gazdálkodás
megfelelő volt. Más bizottsági ülésen kérdés volt, hogy ez jelent e likviditási problémát az
Uniós pályázatok befejezése. Egyelőre úgy gondolja, hogy az a változat született, hogy
akinél meg kell fordítani, majd ha október végéig nem, tudja, beadni az utolsó kifizetési
kérelmet akkor megfordul, és utó finanszírozottá válnak azok a pályázatok ott előlegként
kell majd kifizetni, ezek lehívhatók lesznek. Ezt majd külön jelezni kell. Nagyon bízik
benne, hogy kevés ilyenre fog, sor kerülni az évvégéig.

11:19 Ringert Csaba visszajött, a bizottság létszáma 6 főre változott.

Tóth István
Az előterjesztés 5. oldalán van, ha a felhalmozási célú támogatások legjelentősebb része a
Bárány Uszoda TAO pályázatához nyújtott önerő biztosítása, 149 millió forintos tétel. Van
arra valamilyen esély az önerő elszámolására? Tájékoztatást kért, hogy milyen célból és
milyen tételeket használt a Vízmű SC. A mai napig nem kapott erről tájékoztatást.
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Irodavezető Asszonynak van valamilyen információja ezzel kapcsolatban? Milyen
kifizetések voltak, milyen célból és hol tart az elszámolás?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az elszámolási határidőt követően mindenképpen közgyűlés elé kell hozni a teljes
elszámolást. Minden támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy meddig és hogyan kell
elszámolni. Akkor tudnak erről érdemben nyilatkozni, ha az elszámoláshoz benyújtják a
számlákat. Nem tud erről jelenleg részletes információt adni.
Orosz Lászlóné
Hasonló lehet, mint a Sportiskolánál, hogy amíg nem valósul, meg a pályázat addig nem
tudnak elszámolni sem.
Tóth István
Nem gondolja problémának, ha ekkora összeg esetén kérnek rész időszakos elszámolást a
kifizetésekről. Időközben rá kellene látniuk ezekre a pénzekre, hiszen ezek közpénzek.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az önkormányzati önrésszel (30%) mindenképpen el kell számolniuk. Támogatási
szerződéseknél nem szokott közbenső idő lenni az elszámolásokra vonatkozóan. Meg kell
néznie a konkrét szerződést, addig nem tud érdemben nyilatkozni. Mindenképpen fogja
képviselő urat értesíteni.
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
tájékoztató elfogadását.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

162/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.
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20. Tájékoztató a 2015. július havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
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 javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

163/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.
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21. Tájékoztató a 2015. augusztus havi polgármesteri és intézményvezetői saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
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 javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

164/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.

41

22. Előterjesztés az Eger, Egészségház u. 27/A szám előtti közterületi ingatlanrész
elidegenítéséről (VGB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Fülöpné Dr. Czakó Éva, jogász, vagyongazdálkodási csoport
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tóth István
Nem támogatja sem urbanisztikai sem gazdasági szempontból az előterjesztést. Korábban
volt már az előző bizottságnak egy olyan döntése, hogy a Menház utcában eladtak egy
építési telket. Ennél a telek a magasabb összeg lett megállapítva. Ezt az építési helyet
lényegesen magasabb összegért kellene értékesíteni.
Forgácsné Dr. Jakab Katalin
A Menház utcánál 20.000 Ft/m2 lett a megállapított ár.
Fülöpné Dr. Czakó Éva
Jelen esetben az ár 16.000 Ft/m2.
Ringert Csaba
Véleménye szerint mivel a belvárosban található ez a közterületi ingatlanrész ne menjen
az összeg tekintetében 20.000 Ft/m2 alá.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról, kiegészítve azzal, hogy az ár 20.000 Ft/m2 legyen.
Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24) rendelet
23.§-ának (1) bekezdése és (8) bekezdés b, pontja alapján saját hatáskörben eljárva
előzetesen hozzájárul az egri 6558/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítőleg 26 m2
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térmértékű részének értékesítéséhez nettó 16.000 Ft/m2 vételár ellenében Hanyecz
Ernő Eger,Egészségház u.27/A szám alatti lakos javára, amennyiben kérelmező állja
a változási vázrajz készíttetésének és egyéb az eljárással kapcsolatos költségeket,
valamint a Közgyűlés hozzájárul a megvásárolni kívánt területrész törzsvagyoni
körből való kivonásához.
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására,
amennyiben a törzsvagyoni körből való kivonás megtörténik.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2015. október 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és „nem” szavazattal elfogadta az előterjesztést.

165/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.(II.24) rendelet
23.§-ának (1) bekezdése és (8) bekezdés b, pontja alapján saját hatáskörben eljárva
előzetesen hozzájárul az egri 6558/2 hrsz.-ú ingatlan megközelítőleg 26 m2
térmértékű részének értékesítéséhez nettó 20.000 Ft/m2 vételár ellenében
Hanyecz Ernő Eger,Egészségház u.27/A szám alatti lakos javára, amennyiben
kérelmező állja a változási vázrajz készíttetésének és egyéb az eljárással
kapcsolatos költségeket, valamint a Közgyűlés hozzájárul a megvásárolni kívánt
területrész törzsvagyoni körből való kivonásához.
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására,
amennyiben a törzsvagyoni körből való kivonás megtörténik.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2015. október 31.
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23. Előterjesztés az Eger, Nagy - Eged utca 11589/1 helyrajzi számú közterület elmaradt
csapadékvíz-elvezetési munkálatainak pótlásához szükséges intézkedések
megtételéről (VGB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Fülöpné Dr. Czakó Éva, jogász, vagyongazdálkodási csoport
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Fülöpné Dr. Czakó Éva
Hosszasabb előzményekre visszanyúló ügy kapcsán alakult ki ez a szerencsétlen helyzet.
Ezen előzmények szerepelnek az előterjesztésben. A közterületi ingatlan melletti terület
értékesítésével sem vált megoldottá a csapadékvíz elvezetés. A szakirodai javaslatok
alapján 3 döntési javaslat került kidolgozásra, amely lehetőséget ad a bizottságnak, hogy
egy döntési útvonalon elinduljanak.
Ringert Csaba
Milyen értéket képvisel ennek a kiépítése?
Fülöpné Dr. Czakó Éva
A mellékletekben szerepel a szakiroda által készített táblázat, amely alapján, ha csak a
csapadékvíz elvezetés kerül megoldásra, akkor 5 – 6 millió forint, ha viszont a támfalépítés
is megtörténik, akkor 8 – 9 millió forint körüli összegről beszélhetnek.
Misz József
A támfal nagyon rossz műszaki állapotban van?
Fülöpné Dr. Czakó Éva
Igen, egy helyszíni bejárás alkalmával a szakiroda észrevételezte, hogy a támfal mögé
beömlő csapadékvíz gyengítette a műszaki állapotot, így vált veszélyessé. Az ideiglenes
megtámasztás megtörtént.
Tóth István
Javasolna egy helyszíni bejárást. Tanulságos lenne ezt a helyszínen megtekinteni. Az
igazság érzetének a 3. határozati javaslat lenne elfogadható. Másképpen fogalmazta volna
meg a következő sorokat: „1793 hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetését az Önkormányzat
és Cseh Andrásné közösen oldja meg oly módon, hogy Cseh Andrásné szolgalmi jogot enged
a saját ingatlanán”. Ez a 1793 hrsz. ez Cseh Andrásné tulajdona? Miért vele közösen kell
megoldani a csapadékvíz elvezetést? Az önkormányzatnak ezzel kapcsolatosan súlyos a
felelőssége, nem volt jó döntés anno a terület értékesítése a bizottságnak, amelynek ő is
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tagja volt. Onnantól áll fel ez a probléma, hiszen az ingatlan bezárva maradt, ezáltal folyik
a csapadékvíz hol egyik, hol másik területre, így az önkormányzatnak a felelőssége ennek
a megoldása. Az hogy ebben Cseh Andrásné részt vegyen és közösen oldják meg, annyiban
nyilvánulna meg, hogy a szolgalmi jogot biztosítaná. Ez közelít a jó megoldáshoz, de nem
megnyugtató Cseh Andrásné számára. Nehéz ebben a kérdésben megfelelően dönteni
menjenek ki a helyszínre akkor talán jobb döntést tudnának hozni. A következő ülésen
dönthetnének is róla, mert most nem talál megfelelő döntést, talán a 3. határozati javaslat
áll a legközelebb hozzá.
Orosz Lászlóné
Előre a költségek nagyságrendjét csak becsülni tudják. Nem támaszkodhatnak egy
becslésre. Ezért az első határozati javaslat lenne a legmegfelelőbb. Ezzel időd nyernek, és
még mindig marad idő és lehetőség a költségek megbecslésére. Ne menjenek ennyire
előre, maradjanak az első határozati javaslatnál. ezt követően még mindig van
mozgásterük. A helyszíni bejárást jó ötletnek tartja, bár a kialakult helyzeten változtatni
már nem tudnak. Javasolja a bizottságnak, hogy az első pontból induljanak ki, mert utána
még mindig tudnak tovább gondolkodni.
Fülöpné Dr. Czakó Éva
Ez három olyan döntési javaslat, amely 1 – 1 megoldási útvonalat javasol. A bizottság
véleménye alapján melyik megoldás lenne a legmegfelelőbb. A harmadik határozati
javaslatban megfogalmazottak azért szerepelnek úgy, mert Cseh Andrásnét sújtja a
legjobban. Ebben a helyzetben mindkettejük érdeke a helyzet megoldása.
Orosz Lászlóné
Jelen helyzetben az első határozati javaslattal járnának a legjobban.
Tóth István
Ezzel elodázzák a problémát. Nem találnak majd olyan személyt, aki megvenné azt a
bezárt területet. Azt támogatta volna, hogy anno az eladott területet önálló telekként
adják el, de a rossz adottsága miatt ezt nem támogatták. Felajánlották a szomszédos
tulajdonosoknak a terület megvételét, de nem éltek vele.
Orosz Lászlóné
Nem odázzák el, megoldást keresnek a problémára. Javasolja az 1. számú határozati
javaslat elfogadását. Hogy fog ennek a területnek az értékesítése zajlani?
Fülöpné Dr. Czakó Éva
A törzsvagyonból való kivonás már megtörtént.
Orosz Lászlóné
A következő bizottsági ülésre érkezik egy értékbecslés, és már képbe kerülhetnek
potenciális vevők is és a harmadik határozati javaslatban foglaltak előkészítése is
kezdődjön meg.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:
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A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1.Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörében eljárva dönt arról, hogy az egri 11589/1 hrsz.-ú közterület
megnevezésű 1231 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre kerüljön azzal a
kötelezettséggel, hogy a vevő vállalja a csapadékvíz elvezetésének költségeit
Amennyiben időközben Cseh Andrásné pert indít az Önkormányzat ellen, úgy az
új tulajdonos vállalja a bírósági jogvita lefolytatását.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2015. november 30.
2.Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörében eljárva dönt arról, hogy az Önkormányzat és Cseh Andrásné Eger,
Bolyki Tamás utca 63. szám alatti lakos által elfogadott független igazságügyi
szakértő szakvéleménye állapítsa meg a kárfelelősség tényét és a kárfelelősség
arányát, valamint a felróható károsulti közrehatás mértékét.
Fenti szakvélemény elfogadása esetén felek vállalják, hogy a szakvélemény alapján
újabb megállapodás keretében megkísérlik rendezni a közöttük fennálló vitás
kérdéseket.
A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2015. november 30.
3.Döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörében eljárva dönt arról, hogy az egri 11589/1 hrsz.-ú közterület
megnevezésű 1231 m2 nagyságú ingatlan és a Cseh Andrásné tulajdonát képező egri
1793 hrsz.-ú ingatlan csapadékvíz elvezetését az Önkormányzat és Cseh Andrásné
közösen oldja meg oly módon, hogy Cseh Andrásné szolgalmi jogot enged a saját
ingatlanán, az Önkormányzat pedig vállalja a csapadékvíz elvezetését és annak
költségeit.
A megállapodás megkötése nem jelenti az Önkormányzat részéről a kárfelelősség
elismerését.
A csapadékvíz elvezetési költségek finanszírozási lehetőségei a későbbiekben
vizsgálandók. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
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Határidő: 2015. november 30.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 4 „igen”, 1 „tartózkodó” és 1 „nem” szavazattal elfogadta
az előterjesztést.

166/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörében eljárva dönt arról, hogy az egri 11589/1 hrsz.-ú közterület
megnevezésű 1231 m2 nagyságú ingatlan értékesítésre kerüljön azzal a
kötelezettséggel, hogy a vevő vállalja a csapadékvíz elvezetésének költségeit
Amennyiben időközben Cseh Andrásné pert indít az Önkormányzat ellen, úgy az
új tulajdonos vállalja a bírósági jogvita lefolytatását.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Iroda vezetője
Határidő: 2015. november 30.
Tóth István
Olyan információ birtokában van, hogy a telek szomszéd tulajdonosának fel lett ajánlva az
ingatlan megvételre, de nemleges választ adott.
Szűcs Tamás
Az előző bizottság döntése ezt a területet négy részre osztotta és telek kiegészítésként a
mellett lévő négy szomszédos tulajdonosnak megvételre fel lett ajánlva azzal, hogy ha
valamelyik nem él a vásárlás lehetőségével, akkor a többi az egész terület megvételével
rendelkezhet. Egy tulajdonos élt a vásárlás lehetőségével, a többiek azon az áron nem
kívántak élni a vásárlással.
Szucsik György
Elővásárlási joguk van a területre?
Szűcs Tamás
Nincs.
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24. Előterjesztés az Eger, Szabadidőpark-dűlőben elhelyezkedő, 28503/7 hrsz.-ú, 40 m2
térmértékű ingatlan értékesítéséről (VKB, VGB, VPÜB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Serfőző János, Mezőgazdasági ügyintéző
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
11:45 Misz József szakértő úr elhagyta a termet, a bizottság létszáma 5 főre változott.

Serfőző János
Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat. Kéri, hogy a szakirodai egyeztetésen
elhangzott észrevételeket a döntés meghozatalánál vegye figyelembe a bizottság. Amely az
volt, hogy az összeg meghatározásánál az értékbecslés 20.000 Ft-os árát vegyék
figyelembe, tehát 30.000 Ft alatt semmiképpen sem kerüljön értékesítésre, amennyiben
támogatják az értékesítést.

11:50 Misz József szakértő úr visszajött, a bizottság létszáma 6 főre változott.

Orosz Lászlóné
Van arra lehetőség, hogy az ügyfél kifizetné az értékbecslés árát és bérelné az ingatlant?
Serfőző János
Jelenleg is bérlője az ingatlannak.
Ringert Csaba
Mennyiért bérli?
Serfőző János
A Szabadipark-dűlőben 2.000 Ft+ÁFA/év lehet.
Tóth István
Ez a 40m2 beékelődik a tulajdonában lévő ingatlanára, ebben az esetben az a legjobb
megoldás, ha tisztázzák a telekhatárt.
Ringert Csaba
Véleménye szerint állapítsanak meg 50.000 Ft-os vételi árat.
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Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról, amelyben 50.000 Ft vételi árat határoznak meg.
Döntési javaslat:
A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Döntési javaslat :
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében
eljárva, hozzájárulását adja az Eger, 28503/7 helyrajzi számú kert művelési ágú, 40 m2
térmértékű ingatlan Bartók Csaba Lajos részére, bruttó ……………..- Ft.- , azaz
…………………………………………..áron történő értékesítéséhez.
A Városgazdálkodási Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az eljáráshoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető
2015. december 31.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

167/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében
eljárva, hozzájárulását adja az Eger, 28503/7 helyrajzi számú kert művelési ágú, 40 m2
térmértékű ingatlan Bartók Csaba Lajos részére, bruttó 50.000- Ft.- , azaz ötvenezer forint
áron történő értékesítéséhez.
A Városgazdálkodási Bizottság felhatalmazza a Polgármestert az eljáráshoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető
2015. december 31.
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25. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Hergyimó-dűlőben
elhelyezkedő, 22089 helyrajzi számú ingatlan 152 m2 térmértékű részének
törzsvagyonból történő kivonása) a Városgazdálkodási Bizottság 134/2015. (VIII. 17.)
számú döntése végrehajtásáról (VGB VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Serfőző János, Mezőgazdasági ügyintéző
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 támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.
(II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Hergyimó-dűlőben
elhelyezkedő, 22089 helyrajzi számú ingatlan 152 m2 térmértékű részének törzsvagyonból
történő kivonása) a Városgazdálkodási Bizottság 134/2015. (VIII. 17.) számú döntése
végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

168/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.
(II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az Eger, Hergyimó-dűlőben
elhelyezkedő, 22089 helyrajzi számú ingatlan 152 m2 térmértékű részének törzsvagyonból
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történő kivonása) a Városgazdálkodási Bizottság 134/2015. (VIII. 17.) számú döntése
végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.

26. Előterjesztés az Eger, Bajusz-dűlőben elhelyezkedő 0273/16 hrsz.-ú ingatlan
vásárlásáról (VGB, VKB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Serfőző János, Mezőgazdasági ügyintéző
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Serfőző János
Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.
Orosz Lászlóné
Van a területre az önkormányzatnak elővásárlási joga?
Serfőző János
A földtörvény megszűnésével lényegesen megváltoztak az elővásárlásira vonatkozó
szabályozások, konkrétan nincsen az önkormányzatnak elővásárlási joga viszont ha az
előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően történik a vásárlás akkor nem kell
közzé tenni az ajánlatot.
Tóth István
A keleti elkerülő nyomvonala érinti ezt az ingatlant valamilyen formában?
Serfőző János
Maga a nyomvonal nem, de a védősáv valószínűleg érintené az ingatlant.
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 Közgyűlése hozzájárul az Eger, 0273/16 helyrajzi számú, 4 ha 1568
m2 térmértékű, szántó, rét művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, nettó
………………………………………………….- Ft.- áron történő megvásárlásához.
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Az önkormányzat, a föld tulajdonjogát településfejlesztés céljára vásárolja meg, így a 2013.
évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti.
Az önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlant a földforgalmi törvényben megfogalmazott
településfejlesztési, gazdaság-fejlesztési, lakó és/vagy iparfejlesztési cél megvalósításához
meg kívánja vásárolni, mely célokat Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.
(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. függeléke tartalmazza.
A termőföld adás-vétele az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. A földforgalmi törvény
szerint szükség van az adásvételi szerződés kifüggesztésére.
Fedezete 8.390.000- Ft. összegben a 2015. évi költségvetés II. fejezet 132-es a mezőgazdasági
földterületek megszerzése címszámon rendelkezésre áll.
A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2015. december 31.

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

169/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Eger, 0273/16 helyrajzi számú, 4 ha 1568
m2 térmértékű, szántó, rét művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának, nettó
………………………………………………….- Ft.- áron történő megvásárlásához.
Az önkormányzat, a föld tulajdonjogát településfejlesztés céljára vásárolja meg, így a 2013.
évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c.) pontja alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti.
Az önkormányzat kijelenti, hogy az ingatlant a földforgalmi törvényben megfogalmazott
településfejlesztési, gazdaság-fejlesztési, lakó és/vagy iparfejlesztési cél megvalósításához
meg kívánja vásárolni, mely célokat Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011.
(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. függeléke tartalmazza.
A termőföld adás-vétele az ÁFA mentes körbe tartozó ügylet. A földforgalmi törvény
szerint szükség van az adásvételi szerződés kifüggesztésére.
Fedezete 8.390.000- Ft. összegben a 2015. évi költségvetés II. fejezet 132-es a mezőgazdasági
földterületek megszerzése címszámon rendelkezésre áll.
A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás csoportvezető és Dr. Bánhidy Péter irodavezető
Határidő: 2015. december 31.
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27. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2
területű részének törzsvagyonból történő kivonása), előterjesztés az egri 5799 hrszú ingatlan 72 m2 területű részének és az egri 5803/1 hrsz-ú ingatlan egészének
elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Forgácsné Dr. Jakab Katalin, jogász, vagyongazdálkodási csoport
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 támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.
(II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2
területű részének törzsvagyonból történő kivonása), előterjesztés az egri 5799 hrsz-ú
ingatlan 72 m2 területű részének és az egri 5803/1 hrsz-ú ingatlan egészének
elidegenítéséről szóló rendelet tervezetet.

Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

170/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.
(II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására (az egri 5799 hrsz-ú ingatlan 72 m2
területű részének törzsvagyonból történő kivonása), előterjesztés az egri 5799 hrsz-ú
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ingatlan 72 m2 területű részének és az egri 5803/1 hrsz-ú ingatlan egészének
elidegenítéséről szóló rendelet tervezetet.

28. Előterjesztés terület biztosításáról az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére
állatmenhely kialakítása céljából (VGB, VKB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Dr. Fejes Szonja, Jogász, vagyongazdálkodási csoport
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Fejes Szonja
Egy kiegészítő kiosztásos anyag került a bizottság tagok elé, amelyben tervezési
költségeket is szerepeltetnek. Ezek a tervezési költségek nem csak az állatmenhelyé,
hanem a mellette lévő gyepmesteri telepé is. Célszerű együtt terveztetni a kettőt, hiszen
az állati hulladéklerakó helyen ágaznak ketté a közművek.
Ez egy előzetes anyag, hiszen a végleges döntést majd a közgyűlés hozza meg. Ez egy vész
megoldás, mindenképpen szükséges az állatok elhelyezése, mert az ÁVÉ-nak és a Vidám
Mancsoknak is el kell hagyniuk jelenlegi telephelyüket.
Orosz Lászlóné
Egy helyre koncentrálódna minden, ami az állatokkal kapcsolatos, ez egy nagyon
szerencsés helyzet lenne.
Tóth István
A körbe kerítése a telepnek mennyibe kerülne?
Dr. Fejes Szonja
Ez egy betonalapú kerítés lenne majd, hogy a kutyák ne tudják magukat kiásni. De ezzel
komolyabban még nem foglalkoztak, hiszen ez évben nincs rá fedezet, az árajánlatok
bekérése meg történt.
Tóth István
Mindenképpen becsülendő dolog, hogy megoldódik az állatok helyzete.
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:
54

1. Döntési javaslat:
A bizottság támogatja, hogy 0992/20 hrsz.-ú ingatlanból az előterjesztés 2.
mellékletét képező térképvázlaton megjelölt 1127 m2 nagyságú területrészt,
valamint a 0992/23 hrsz.-ú ingatlanból 4983 m2 nagyságú területrészt a Közgyűlés az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.)
önkormányzati rendelet 11. §-a alapján 15 évre kedvezményes használatba adja az
Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére menhely megvalósítása céljából 7.844
Ft/év megfizetése mellett.
A Bizottság támogatja, hogy ennek lehetővé tétele érdekében megkezdődjön a
területre vonatkozó új Szabályzási terv előkészítése.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Rátkai Attila Főépítész
Határidő: 2015. október 31.
2. Döntési javaslat:
A bizottság támogatja, hogy az önkormányzat a gyepmesteri telep tervezésével
párhuzamosan vállalja az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány által megvalósítani
kívánt állatmenhely tervezéséhez szükséges előkészítő munkák költségét bruttó
831.850 Ft, valamint az engedélyezési tervek elkészítésének költségét bruttó 1.174.750
Ft értékben, amelyek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének II/239-es
címszámán rendelkezésre áll.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Rátkai Attila Főépítész
Határidő: 2016. március 31.

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

171/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
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A bizottság támogatja, hogy 0992/20 hrsz.-ú ingatlanból az előterjesztés 2.
mellékletét képező térképvázlaton megjelölt 1127 m2 nagyságú területrészt,
valamint a 0992/23 hrsz.-ú ingatlanból 4983 m2 nagyságú területrészt a Közgyűlés az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012 (II.24.)
önkormányzati rendelet 11. §-a alapján 15 évre kedvezményes használatba adja az
Állatokat Védjük Együtt Alapítvány részére menhely megvalósítása céljából 7.844
Ft/év megfizetése mellett.
A Bizottság támogatja, hogy ennek lehetővé tétele érdekében megkezdődjön a
területre vonatkozó új Szabályzási terv előkészítése.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Rátkai Attila Főépítész
Határidő: 2015. október 31.

172/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
A bizottság támogatja, hogy az önkormányzat a gyepmesteri telep tervezésével
párhuzamosan vállalja az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány által megvalósítani
kívánt állatmenhely tervezéséhez szükséges előkészítő munkák költségét bruttó
831.850 Ft, valamint az engedélyezési tervek elkészítésének költségét bruttó 1.174.750
Ft értékben, amelyek fedezete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének II/239-es
címszámán rendelkezésre áll.
Felelős:
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Rátkai Attila Főépítész
Határidő: 2016. március 31.
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29. Előterjesztés az Eger Kossuth Lajos u. 12. sz. alatti volt Helyőrségi Klub épületének
hasznosításáról (VGB, VIB, KGY)
Előterjesztő:
Habis László, polgármester
Előadó:
Dr. Fejes Szonja, Jogász, vagyongazdálkodási csoport
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Fejes Szonja
Nem rég a bizottság és a közgyűlés előtt járt egy tájékoztató anyag az épület helyzetével
kapcsolatban. Előzetesen megismerhető volt a megjelenő TOP pályázatok közül egy olyan,
amely keretében ezt az épületet fel tudják újítani. Ezen pályázat keretin belül újítanák fel
a Bródy Sándor könyvtárat is, amelynek az ideiglenes elhelyezését meg kellett oldani.
Nyílván egy saját tulajdonú ingatlanba szerették volna költöztetni a könyvtárat, a
leginkább megfelelőnek a volt Helyőrségi Klub épülete bizonyult. Viszont ha szeretnének
pályázati forrásokat igénybe venni, már most el kell kezdeni a tervezési munkákat. A
könyvtár épülete addig kerülne felújításra, amíg a volt Helyőrségi Klub épületébe
átköltöznek. Jelen van Török József úr, aki a Honvéd Tánc Egyesület képviseletében
érkezett. Egyeztetéseket kell folytatni Török úrral, hogy melyik ingatlanban kapjanak
iroda helyiséget.
Orosz Lászlóné
Addig az épületet nem lehet felújítani, amíg bárki benne, tartózkodik.
Tóth István
Szóba került a volt Helyőrségi Klub épületének felújítása, de csak érintőlegesen. Még nem
lehet pontosan tudni, hogy mi kerül be a pályázatba. Fontosnak tartja elmondani, hogy az
épület további hasznosítása érdekében mindenféleképpen az energetikai, takarékossági
irányban induljon el a tervezés. Ezt az épületet tovább kell majd üzemeltetni, aminek
költségei is vannak, fontos, hogy egy gazdaságos épületet kelljen tovább üzemeltetni.
Orosz Lászlóné
Ha majd az épület megtöltődik tartalommal, akkor szeretnék, ha visszajönne a bizottság
elé ez az anyag. Addig is meg kell találni a megfelelő pályázati forrásokat. Ettől függetlenül
meg kell oldani a benne lévő egyesületek, szervezetek elhelyezését. Konkrétan most nem
döntenek az épület hasznosítására vonatkozó elképzelésről csak a felújításról.
Török József
A mellékletben szereplő levél alapján beszámol az egyesület múltjáról és jövőbeli terveiről.
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Dr. Fejes Szonja
Az EKMK-val megkezdődtek az egyeztetések az egyesületet érintően. Tárgyalásokat azért
nem kezdték meg, mert először a bizottság és a közgyűlés véleményét akarták kikérni a
felújítás és a könyvtár elhelyezés kérdésébe.

Tóth István
Számára természetes, hogy a felújítás után minden szervezet, egyesület visszakerül a régi
helyére.
Haász Tamásné
Tudomása szerint a volt Helyőrségi Klubban egy konyha is üzemelt, van arra elképzelés,
hogy azzal mi lesz? A másik kérdése az lenne, hogy az egyesületben táncolók tagdíj
ellenében táncolhatnak?
Török József
Természetesen igen, tagdíj ellenében táncolnak a tagok. Térítés mellett gondolták a hely
biztosítását.
Orosz Lászlóné
Az étterem kérdése majd akkor lesz aktuális, ha a műszaki előkészületek, tervek
elkészültek. A cél az lenne, hogy az épület hasznot is hajtson, vagy legalább is tartsa el
önmagát.
Dr. Fejes Szonja
A Városimázs Bizottság is egyetértett azzal, hogy egy önfenntartó civil központot
szeretnének megvalósítani.
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 elrendeli, hogy a Polgármesteri
Hivatal megkezdje az Eger, Kossuth Lajos út 12. szám alatti volt Helyőrségi Klub
ingatlan pályázati forrásból történő felújításának műszaki előkészítését.
Ezzel párhuzamosan a Közgyűlés a volt Helyőrségi Klub kiürítése érdekében
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására a honvédség
gondoskodási körébe tartozó civil szervezetek más ingatlanban történő
elhelyezéséről, valamint dönt az ingatlan udvarán lévő személygépkocsi tárolók
jogi helyzetének rendezéséről.
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Felelős:
Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Tuza Róbert, Városüzemeltetési Iroda Vezetője
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. január 31.
Szavazás
Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.

173/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy a Polgármesteri
Hivatal megkezdje az Eger, Kossuth Lajos út 12. szám alatti volt Helyőrségi Klub
ingatlan pályázati forrásból történő felújításának műszaki előkészítését.
Ezzel párhuzamosan a Közgyűlés a volt Helyőrségi Klub kiürítése érdekében
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására a honvédség
gondoskodási körébe tartozó civil szervezetek más ingatlanban történő
elhelyezéséről, valamint dönt az ingatlan udvarán lévő személygépkocsi tárolók
jogi helyzetének rendezéséről.
Felelős:
Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Csoportvezető
Tuza Róbert, Városüzemeltetési Iroda Vezetője
Dr. Bánhidy Péter, Jogi és Hatósági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. január 31.

30. Előterjesztés a Grónay S. u. 9. sz. alatti ingatlan hasznosításáról (VGB)
Előterjesztő:
Orosz Lászlóné, tanácsnok
Előadó:
Dr. Fejes Szonja, Jogász, vagyongazdálkodási csoport
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Fejes Szonja
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Lejár az ingatlan bérleti szerződése, közvetlen licit nem lévén preferált profilt jelölnek meg
a licit kiírásnál. Ez a kulturális és művészeti profil.
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 Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben eljárva dönt az önkormányzat tulajdonában lévő egri 6868/5/A/2
hrsz.-ú, Eger, Grónay S. u. 9. szám alatti nem lakás célú ingatlan 236 m2 nagyságú
területű részének nem lakás célú helyiség nyílt licites eljárással történő
bérbeadásáról a következő pályázati felhívás közzétételével:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat
tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását
az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.24.) sz.
rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

EVAT Zrt. 2015. szeptember 30-án 900 órakor
nyílt licites eljárás során bérbe adja az
Önkormányzati tulajdonban lévő alábbi helyiséget
(összegek Ft-ban értendők)

Cím

Grónay S. u.
9.

Hrsz.

egri
6868/5/A/2

Funkció

táncterem

Forgalmi
érték

Alapterület
m2

(nettó ár)

236

23.480.000,-

Induló
éves
bérleti díj
(nettó ár)

Pályázati
biztosíték
(nettó ár)

1.878 480,-

300.000,-

Az üzlethelyiségre a jelenlegi bérlőnek előbérleti joga van. A bérleti jogviszony 2015. október 1től hatályos, bérlő a vagyonrendelet 5. melléklet 4.1.2.4. pontjában meghatározott profil
folytatása esetén 12 % díjkedvezményre jogosult.

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió
képújság, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapján,
www.evatzrt.hu honlapon
Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér).
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Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül.
Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év.
Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%val emelkedik. Első emelésre 2016. májusában kerül sor.
A licitlépcső: 10.000,- Ft.
A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni
az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú
számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő
ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén óvadékként a
kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár,
amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt
időpontokban.
Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése
esetén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati
biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek
minősül.
Az ajánlatok bírálati szempontja a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás.
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a
szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem
kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
 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.

A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni:

30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó
esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati
példányát, magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására
szolgáló dokumentum másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az
ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó cégügyben el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati példánya
is csatolandó
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Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát.
Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor
csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást
cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolata.



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj
és adók módjára behajtható tartozása.

A licites eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735
telefonszámon.
Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2015. október 30.

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

174/2015 (IX. 16.) VGB döntés:
A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben eljárva dönt az önkormányzat tulajdonában lévő egri 6868/5/A/2
hrsz.-ú, Eger, Grónay S. u. 9. szám alatti nem lakás célú ingatlan 236 m2 nagyságú
területű részének nem lakás célú helyiség nyílt licites eljárással történő
bérbeadásáról a következő pályázati felhívás közzétételével:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat
tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek nyílt licites bérleti hasznosítását
az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 6/2012. (II.24.) sz.
rendelet 17. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján az

EVAT Zrt. 2015. szeptember 30-án 900 órakor
nyílt licites eljárás során bérbe adja az
Önkormányzati tulajdonban lévő alábbi helyiséget
(összegek Ft-ban értendők)
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Cím

Grónay S. u.
9.

Hrsz.

egri
6868/5/A/2

Funkció

táncterem

Forgalmi
érték

Alapterület
m2

(nettó ár)

236

23.480.000,-

Induló
éves
bérleti díj
(nettó ár)

Pályázati
biztosíték
(nettó ár)

1.878 480,-

300.000,-

Az üzlethelyiségre a jelenlegi bérlőnek előbérleti joga van. A bérleti jogviszony 2015. október 1től hatályos, bérlő a vagyonrendelet 5. melléklet 4.1.2.4. pontjában meghatározott profil
folytatása esetén 12 % díjkedvezményre jogosult.

Közzététel módja: Heves Megyei Hírlap, Városi Újság, Városi Televízió
képújság, az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapján,
www.evatzrt.hu honlapon
Licites eljárás helye: Eger, Zalár J. u. 1-3.sz EVAT Zrt. Tanácsterem (tetőtér).
Eredményhirdetés helye és ideje: a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül.
Szerződéskötés: az eredményhirdetéstől számított 8 munkanap.
A bérleti jogviszony időtartama: szerződéskötés napjától számított 10 év.
Induló éves bérleti díj minden évben a KSH által közzétett a fogyasztói árindex 100%val emelkedik. Első emelésre 2016. májusában kerül sor.
A licitlépcső: 10.000,- Ft.
A pályázati biztosítékot a licites eljárást megelőző napon 16.00 óráig kell befizetni
az EVAT Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00380027-00100007 számú
számlájára. A pályázati biztosíték befizetése az induló nettó bérleti díjon történő
ajánlattételnek minősül. A pályázati biztosítékot nyertesség esetén óvadékként a
kezelőnél marad. A helyiség leadása esetén az óvadék teljes mértékben visszajár,
amennyiben hátraléka a bérlőnek nincs.
Az üzlet a licites eljárás előtt megtekinthető a hirdetményben megjelölt
időpontokban.
Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése
esetén jogosult a licit soron következő helyezettjével szerződést kötni. A pályázati
biztosíték befizetése egyúttal az induló bruttó bérleti díjra történő ajánlattételnek
minősül.
Az ajánlatok bírálati szempontja a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás.
Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a
szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem
kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.
Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
 Az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,


Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát
visszavonja,
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A szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki
felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

A licites eljáráson résztvevő köteles bemutatni:

30 napnál nem régebbi keltezésű, cégbíróság által kiadott cégkivonat
eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, egyéni vállalkozó
esetében a vállalkozói igazolvány Okmányiroda által hitelesített másolati
példányát, magánszemély estében pedig a személyazonosság igazolására
szolgáló dokumentum másolatát. Amennyiben a cégkivonat szerint az
ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó cégügyben el nem bírált módosítás van
folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem másolati példánya
is csatolandó


Cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolati példányát.
Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor
csatolandó a kötelezettségvállalásra feljogosító, a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghatalmazás és a meghatalmazást
cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának hitelesített másolata.



Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EVAT Zrt felé nincs bérleti díj
és adók módjára behajtható tartozása.

A licites eljárással kapcsolatban érdeklődni lehet az EVAT Zrt-nél az 511-735
telefonszámon.
Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2015. október 30.
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