Jegyzőkönyv

Iktatószám: 142-1/2016

a Városgazdálkodási Bizottság,
nyílt üléséről

Felvéve: Polgármesteri Hivatal
Rendezvényterem
Ideje: 2016. január 20.
Jelen vannak:

A bizottság részéről:

Orosz Lászlóné elnök
Tóth István képviselő
Szucsik György képviselő
Lombeczki Gábor képviselő
File Sándor szakértő külső tag
Misz József szakértő külső tag
Tanácskozási joggal:

Haász Tamásné civil delegált
A hivatal részéről:

Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Forgácsné dr. Jakab Katalin jogász, Vagyongazdálkodási Iroda
Dr. Fejes Szonja jogász, Vagyongazdálkodási Iroda
Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző, Vagyongazdálkodási Iroda
Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, Vagyongazdálkodási Iroda
Tamasi Antalné költségvetési csoportvezető, Gazdasági Iroda
Serfőző János mezőgazdasági csoportvezető
Szajlai Olimpia építész, Főépítészi Iroda
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 10
napirendi pontot fognak tárgyalni a bizottság. A bizottság 6 „igen” szavazattal elfogadta a
napirendekre tett javaslatot.
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3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi
szerkezetével, egységes irányítási rendszerének kialakításával összefüggő
tulajdonosi döntések meghozataláról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Herman István, alpolgármester

Előadó:

Szűcs Tamás, irodavezető

Meghívott:

Fazekas László Albert ügyvezető, ügyvezető

Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., könyvvizsgáló
Dr. Turcsányi Dániel, vezérigazgató EVAT Zrt.

Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt., EVAT Zrt.
Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést.

2. Előterjesztés az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 2015. évben
nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Herman István, alpolgármester

Előadó:

Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Jakab Zoltán, ügyvezető igazgató, Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné
Ügyvezető úr egy halaszthatatlan ügy miatt nem tud jelen lenni az ülésen. az esetlegesen
felmerülő kérdéseket összegyűjtik és írásban fog rá válaszolni.

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:
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Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 2015. február 13. napján aláírt
megállapodás alapján nyújtott 50 000 000 Ft összegű működési célú
támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. január 31.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
2/2016 (I. 20.) 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
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 2015. február 13. napján aláírt
megállapodás alapján nyújtott 50 000 000 Ft összegű működési célú
támogatás elszámolását.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2016. január 31.

4. Előterjesztés a Szépasszonyvölgyben található, a Tulipánkert utca környezetében
fekvő, út-kiszabályozással érintett ingatlanok helyzetének rendezéséről (VKB,
VPÜB, VGB)
Előterjesztő:

Dr. Stefán Zoltán, tanácsnok

Kovács-Csatlós Tamás, tanácsnok

Előadó:

Forgácsné Dr. Jakab Katalin, jogász, vagyongazdálkodási iroda

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Forgácsné Dr. Jakab Katalin
Korábban már született erről egy döntés.
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Azonban azt követően a környező ingatlanok tulajdonosainak egy részétől kérelem érkezett
a területet érintő közlekedési lehetőségek rendezése érdekében. Ez két részt érint, egyrészt a
3770 hrsz ingatlanon, ahol a szabályozási terv alapján szükséges kialakítani egy 10 méter
széles utat. Ehhez a környező ingatlanok telek végeiből telekvásárlás szükséges. Másrészt az
átellenes oldalon lévő 4 darab ingatlanon el van kerítve pár négyzetméter az önkormányzati
tulajdonú ingatlanból. Ezt a területrendezést meg lehetne úgy oldani, hogy az
útkialakításhoz szükséges ingatlanokat az önkormányzat megvásárolja, és
értékegyeztetéssel a lekerített területrészt értékesíti az érintett ingatlan tulajdonosoknak.
Emellett a továbbiakban is rendezni szükséges a Kempinghez lekerített területrészt, ami a
korábbi előterjesztés tárgyát képezte. Ebben 11.000 Ft/m2 ár került meghatározásra az
ingatlan forgalmi értékeként. Amit az ingatlan tulajdonos nem fogadott el. Egyes esetben
előfordulhat, hogy kisajátítási eljárásra lesz szükség, azokat a területeket illetően,
amelyeket az önkormányzat szeretne megvásárolni. Abban az esetben kerülhet erre sor, ha
nem sikerül az ingatlan tulajdonosokkal megegyezni. Ehhez szükséges igazságügyi forgalmi
értékbecslés, amelyben a területre vonatkozóan a forgalmi értéket 7.500 Ft/m2 értékben
határozta meg.
Jelen előterjesztésben a koncepció úgy lett kidolgozva, hogy ezzel a 7.500 Ft/m2-es árral lett
számolva az ingatlan vásárlás és az ingatlan értékesítés is. Mind az önkormányzatnak,
mind az ingatlan tulajdonosnak egy megfelelő koncepció alakulhat ki. Így sor kerülhet a
terület rendezésére is illetve az utak megvalósítására is.
A Városképi és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal támogatta az
előterjesztést.
Tóth István
Többször elhangzott, hogy ezen a területen szükséges kialakítani utat. Voltak már helyszíni
bejáráson, itt semmilyen úr nincsen, egy árok van, mezőgazdasági terület. Út használatra
utaló jelek nincsenek. A mellékletben található egy költségbecslés, amelyben 6 – 9 millió Ft
összeg szerepel. Feltétlenül kell itt erőltetni az út megvalósítását? Fogják ezt használni?
Szükséges ez? Hiszen nem messze a Tulipánkert út is ide vezet. Hogyha összevetik azzal,
hogy a Szépasszonyvölgyben egy magánterületen szilárd burkolattal rendelkező út van.
Orosz Lászlóné
Az az út nem ehhez az előterjesztéshez kapcsolódik.

Tóth István
Azt szerette volna ezzel mondani, hogy itt akarnak egy utat, ami nincs még, csak
virtuálisan. Azért kérdezi, hogy mi tudja alátámasztani, hogy itt utat kell nyitni? Mikor van
a Szépasszonyvölgyben egy olyan út, aminél hasonló probléma van. Kell vásárolni
magántulajdonból ingatlan részt, mert az önkormányzat által kialakított út
magántulajdonon van.
Orosz Lászlóné
Amiről képviselő úr beszél az saját erőből megvalósított magán beruházásként valósult meg.

Tóth István
Nem arról beszél, hanem annak a folytatásáról. Ami a nyárfasor és a víkendházak felé
húzódik. Annak az útnak a nyomvonala magánterületen van.
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Orosz Lászlóné
Ehhez a napirendhez semmi köze. Az urbanisztikai bizottság támogatta az itt kialakítandó
utat. A rendezési tervben itt ez a terület útként szerepel. A régi térképeken is szintén út
szerepel, az új digitálisokon került oda árok.

Forgácsné Dr. Jakab Katalin
Az összegek, amelyek a költségbecslében szerepelnek azok 600.000 – 900.000 Ft. Amely a
Kemping felett haladó útnak az áthelyezésére vonatkozna.
Tóth István
Véleménye szerint erre az útra továbbra is semmi szükség. Az általa említett másik utat
kellene inkább rendezni.

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.
1. Döntési javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörében eljárva dönt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévő egri 3771 hrsz-ú ingatlanon kiszabályozott út kialakítása
érdekében a szomszédos ingatlanok területéből cca. 700 m2 térmértékű
területrész megvásárlásáról, valamint hozzájárul a 0861/74 hrsz-ú ingatlan
összesen cca. 206 m2 térmértékű részének értékesítéséhez nettó 7500 Ft/m2
értékesítési ár ellenében a szabályozási terv módosítását követően, azzal, hogy az
ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetést követően a 0861/74 hrsz-ú ingatlan
érintett területrészének törzsvagyoni körből történő kivonásáról, valamint a
448/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozat visszavonásáról a Közgyűlés a szerződések
megkötését megelőzően dönt.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 30.
2. Döntési javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörében eljárva dönt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában lévő egri 3755 hrsz-ú ingatlan cca. 487 m2 térmértékű részének
értékesítéséről nettó 7500 Ft/m2 értékesítési ár ellenében a szabályozási terv
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módosítását és a terület törzsvagyoni körből történő kivonását követően.
Amennyiben az ingatlan értékesítéséről megállapodás nem jön létre, a 3756 hrsz-ú
ingatan tulajdonosa köteles az eredeti állapot helyreállítására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 30.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 4 „igen”, 1 „tartózkodó” és 1 „nem” szavazattal elfogadta
az előterjesztést.
3/2016 (I. 20) 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 dönt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában lévő egri 3771 hrsz-ú ingatlanon kiszabályozott út kialakítása
érdekében a szomszédos ingatlanok területéből cca. 700 m2 térmértékű
területrész megvásárlásáról, valamint hozzájárul a 0861/74 hrsz-ú ingatlan
összesen cca. 206 m2 térmértékű részének értékesítéséhez nettó 7500 Ft/m2
értékesítési ár ellenében a szabályozási terv módosítását követően, azzal, hogy az
ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetést követően a 0861/74 hrsz-ú ingatlan
érintett területrészének törzsvagyoni körből történő kivonásáról, valamint a
448/2014. (IX. 25.) közgyűlési határozat visszavonásáról a Közgyűlés a szerződések
megkötését megelőzően dönt.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 30.

4/2016 (I. 20.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörében eljárva dönt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonában lévő egri 3755 hrsz-ú ingatlan cca. 487 m2 térmértékű részének
értékesítéséről nettó 7500 Ft/m2 értékesítési ár ellenében a szabályozási terv
módosítását és a terület törzsvagyoni körből történő kivonását követően.
Amennyiben az ingatlan értékesítéséről megállapodás nem jön létre, a 3756 hrsz-ú
ingatan tulajdonosa köteles az eredeti állapot helyreállítására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 30.

5. Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben
hozott döntéseinek a 2015. év IV. negyedévében történő végrehajtásáról (VGB,
KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné, tanácsnok

Habis László, polgármester

Előadó:

Kormos Ildikó, vagyongazdálkodási ügyintéző

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Kormos Ildikó
A tájékoztató tartalmazza a lényeges információkat. A kollégák, akiknek az előterjesztései
szerepelnek, az anyagban jelen vannak. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
Szucsik György
A legközelebbi ilyen beszámolónál lehetne azt kérni, hogy szerepeljen az anyagban a licites
eljárás kimenetele.
Orosz Lászlóné
Ezt már kérte az EVAT Zrt.-től. Továbbra is kérik. Ez segítene a munkájukat a jövőt illetően.
Kormos Ildikó
Az anyagban szereplő licites eljárások lezajlottak, eredménytelenül.

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
tájékoztató elfogadását.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
5/2016 (I. 20) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.

6. Előterjesztés a 0445/1 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó
37/2014. (I.30.) közgyűlési határozat módosításáról (VGB, KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné, tanácsnok

Előadó:

Serfőző János, Mezőgazdasági csoportvezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Serfőző János
Az előterjesztés formai módosításról szól. A közgyűlés 2014-ben elfogadta ezen ingatlan
értékesítésére vonatkozó feltételetek. Ezeket a kérelmezők teljesítették. A földforgalmi
törvény változásai alapján azonban két testvér Vincze Anett és Vincze Péter nem felelnek
meg a földműves fogalmának. Ezért a bérleti jogukról lemondtak testvérük Vincze Attila
részére.
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 az alábbiak szerint módosítja a
37/2014. (I.30.) közgyűlési határozatot:
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő egri
0445/1 hrsz-ú, 32594 m2 térmértékű, erdő művelési ágú ingatlan, 101/2015 számon
záradékolt vázrajzon megjelölt 4272 m2 térmértékű részének eladását nettó 80.- Ft/m2
vételár megfizetésével Vincze Attila (1075. Budapest, Síp utca 9. III/2.) haszonbérlő
részére. A vevő vállalja az adásvételi szerződés megkötésével, valamint a tulajdonos
változás és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások bejegyzésével összefüggő
minden költség megfizetését. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adásvételi
szerződés, valamint a további szükséges iratok aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető és
Dr. Bánhidy Péter Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
6/2016 (I. 20.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja a
37/2014. (I.30.) közgyűlési határozatot:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévő egri
0445/1 hrsz-ú, 32594 m2 térmértékű, erdő művelési ágú ingatlan, 101/2015 számon
záradékolt vázrajzon megjelölt 4272 m2 térmértékű részének eladását nettó 80.- Ft/m2
vételár megfizetésével Vincze Attila (1075. Budapest, Síp utca 9. III/2.) haszonbérlő
részére. A vevő vállalja az adásvételi szerződés megkötésével, valamint a tulajdonos
változás és az ingatlan adataiban bekövetkezett változások bejegyzésével összefüggő
minden költség megfizetését. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert az adásvételi
szerződés, valamint a további szükséges iratok aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Irodavezető és
Dr. Bánhidy Péter Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.
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7. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására
(VGB, VPÜB, VSZCSB, VB, 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
határozati javaslat elfogadását:
Határozati javaslat:

1. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 3.
alcímszám, 2015. évi előirányzat) önként vállalt feladatként a személyi juttatások
kiemelt előirányzatának 296 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 58 E Ft-os emelését, a működési
célú átvett pénzeszközök egyidejű 354 E Ft-os emelésével. Elrendeli továbbá
kötelező feladatként a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 525 E Ft-os,
valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának 142 E Ft-os emelését, a működési célú átvett pénzeszközök
egyidejű 667 E Ft-os emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. január 31.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
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7/2016 (I. 20.) VGB döntés:

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

Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 3.
alcímszám, 2015. évi előirányzat) önként vállalt feladatként a személyi juttatások kiemelt
előirányzatának 296 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 58 E Ft-os emelését, a működési célú átvett
pénzeszközök egyidejű 354 E Ft-os emelésével. Elrendeli továbbá kötelező feladatként a
személyi juttatások kiemelt előirányzatának 525 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 142 E Ft-os emelését, a
működési célú átvett pénzeszközök egyidejű 667 E Ft-os emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. január 31.

8. Előterjesztés az EGRI ÚSZÓ KLUB Sportegyesület 2016. évi támogatásáról (VIB,
VGB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Dr. Zakarné Tóth Brigitta, városkártya és sport referens

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tóth István
Nem ismerik a szerződést, de ebből a támogatásból Cseh Lászlónak a fizetését és a hozzá
kapcsolódó költségeit. Egy észrevétele lenne, Cseh Lászlót most az év sportolójának
választották, amikor a televízióban lett volna lehetőség, hogy Eger várost megemlítse, mint
az Egri Úszó Klubot nem tett említést róla. A szerződésben legyen már benne, hogy amikor
ilyen eseményen vesz, részt akkor valamelyest tegyen említést az úszó klubjáról is.
Megismerhetik, hogy az Úszó Klub kötött-e vele ilyen szerződést?

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 az EGRI ÚSZÓ KLUB Sportegyesület
(székhelye: 3300 Eger, Frank T. u. 5.; adószáma: 18222607-1-10, nyilvántartási száma:
2429/2013, bírósági határozat száma: 60085/2011/10) részére a 2016 év első felében Cseh
László, és a klub válogatott versenyzőinek felkészülése során felmerülő működési
költségeinek fedezésére 8 000 EFt, azaz Nyolcmillió forint támogatást az Önkormányzat a
2016. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

Szavazás

Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők
Határidő: 2016. február 29.

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” szavazattal elfogadta az előterjesztést.
8/2016 (I. 20.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az EGRI ÚSZÓ KLUB Sportegyesület
(székhelye: 3300 Eger, Frank T. u. 5.; adószáma: 18222607-1-10, nyilvántartási száma:
2429/2013, bírósági határozat száma: 60085/2011/10) részére a 2016 év első felében Cseh
László, és a klub válogatott versenyzőinek felkészülése során felmerülő működési
költségeinek fedezésére 8 000 EFt, azaz Nyolcmillió forint támogatást az Önkormányzat a
2016. évi költségvetésében biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők
Határidő: 2016. február 29.
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9. Előterjesztés az IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupa 2016. évi támogatásáról (VIB,
VGB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Dr. Zakarné Tóth Brigitta, városkártya és sport referens

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Haász Tamásné
Már közel 10 éve Eger rendezi ezt a rendezvényt. Ez egy fontos program. Sok város írigyli
Egert, hogy egy ilyen színvonalú rendezvényt szervezhet már hosszú ideje. Reméli még
sokáig így is lesz.
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 a Magyar Paralimpiai Bizottság
(székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám: 01-02-0014867,
adószáma: 18087949-2-42) részére a 2016. február 10-14. között megrendezésre kerülő IWAS
Kerekesszékes Vívó Világkupa működési költségeinek fedezésére 2 000 E Ft, azaz
Kettőmillió forint támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. A
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők
Határidő: 2016. február 29.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
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9/2016 (I. 20.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyar Paralimpiai Bizottság
(székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám: 01-02-0014867,
adószáma: 18087949-2-42) részére a 2016. február 10-14. között megrendezésre kerülő IWAS
Kerekesszékes Vívó Világkupa működési költségeinek fedezésére 2 000 E Ft, azaz
Kettőmillió forint támogatást az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja. A
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Habis László polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők
Határidő: 2016. február 29.

10. Előterjesztés a 2. sz. és 3. sz. választókörzeti alap felhasználásáról (VKB, VGB,
KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Dr. Palotai Zsuzsanna, 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
határozati javaslat elfogadását:
Döntési javaslat:

1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal a 2. sz.
választókerületnek a 2016. évi költségvetés választókörzeti feladatok kiadásai terhére
80.000,- Ft felhasználására a „Jótékonysági Est a Lajosvárosi Óvodákért” rendezvényre.
Felelős:

Habis László
polgármester megbízásából:
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Határidő:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2016. február 29.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal a 3. sz.
választókerületnek a 2016. évi költségvetés választókörzeti feladatok kiadásai terhére
80.000,- Ft felhasználására a „Jótékonysági Est a Lajosvárosi Óvodákért” rendezvényre.
Felelős:

Határidő:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2016. február 29.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
10/2016 (I. 20.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal a 2. sz.
választókerületnek a 2016. évi költségvetés választókörzeti feladatok kiadásai terhére
80.000,- Ft felhasználására a „Jótékonysági Est a Lajosvárosi Óvodákért” rendezvényre.
Felelős:

Határidő:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2016. február 29.
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2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kötelezettséget vállal a 3. sz.
választókerületnek a 2016. évi költségvetés választókörzeti feladatok kiadásai terhére
80.000,- Ft felhasználására a „Jótékonysági Est a Lajosvárosi Óvodákért” rendezvényre.
Felelős:

Határidő:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2016. február 29.
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