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A Városgazdálkodási Bizottság részéről:
Orosz Lászlóné elnök
Tóth István képviselő
Szucsik György képviselő
Misz József szakértő
File Sándor szakértő
Ringert Csaba szakértő
Civil delegált:

Haász Tamásné

A hivatal részéről:

Bognár Ignác képviselő
Martonné Adler Ildikó alpolgármester
Dr. Farkas Henrik Alpolgármesteri referens
Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller
Protovinné Zsilinszky Erzsébet kulturális és idegenforgalmi, szakmai tanácsadó
Korsós László Adóiroda irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Dr. Fejes Szonja jogász, vagyongazdálkodási iroda
Forgácsné dr. Jakab Katalin jogász, vagyongazdálkodási iroda
Zsótér Krisztián vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
Dr. Nagy – Holló Eszter Júlia jogász, csoportvezető
Meghívottak:

Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető, EV Turisztikai K. H. Kft.
Képes Erzsébet könyvelő
Dr. Kurucz András ügyvezető, EV Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Kontra Anna könyvelő
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Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató, EVAT Zrt.
Csirke József né gazdasági divízióvezető, EVAT Zrt.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló
Berecz Mátyás igazgató, Dobó István Vármúzeum

Orosz Lászlóné
Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság
megjelent tagjainak száma 5 fő, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 17
napirendi pontot fog tárgyalni a bizottság. Valamint bejelenti, hogy a „Előterjesztés az
egri 10540/23 hrsz-ú ingatlan (K2 út) csereingatlanként történő felajánlásáról„ szóló
napirendi pont visszavonásra került. A bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta
a napirendekre tett javaslatot.

1. Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Herman István, alpolgármester

Előadó:

Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Hegedűsné Majnár Márta, ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Zsótér Krisztián
Az Felügyelő Bizottság is megtárgyalta a 2016. évi üzleti terv I. féléves teljesítését.
Azonban az ülés az anyag elkészülése után volt. Ezért került kiosztásra az ülésről készült
jegyzőkönyv.
Bognár Ignác
A közhasznú tevékenységek felsorolásánál a sport is szerepel. Ez csak lehetőség? Nem
szeretnének efelé elmozdulni?

Hegedűsné Majnár Márta
Inkább benne van, mint lehetőség. De nyilván ha lehetőség lenne, rá akkor nyitnának felé.
A fő profil egyértelműen az idegenforgalom, a turizmus.
Szucsik György
A nem régiben felmerült pályázattal kapcsolatban kérdezi, hogy hogyan haladnak vele?
Hegedűsné Majnár Márta
Jelenleg is folyamatban van.
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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 2016. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját 41 018 E Ft
mérlegfőösszeggel és 824 E Ft adózott eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Határidő: 2016. október 31.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
130/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

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

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 2016. évi üzleti
tervének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját 41 018 E Ft
mérlegfőösszeggel és 824 E Ft adózott eredménnyel.
Felelős: Habis László polgármester
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Határidő: 2016. október 31.
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2. Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2016. I.
félévben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Herman István, alpolgármester

Előadó:

Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Hegedűsné Majnár Márta, ügyvezető, Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Orosz Lászlóné
A társaság nem igényel vissza ÁFÁ-t?

Képes Erzsébet
Csak abban az esetben lehet visszaigényelni ÁFÁ-t, hogy ha olyan bevételük is keletkezik,
ami ÁFA fizetési kötelezettséggel jár. Az önkormányzattól kapott támogatások nem
ilyenek, így nincs lehetőségük ÁFA visszaigénylésre.

Bognár Ignác
A támogatás megítélése és az azt követő elszámolás az, amit minden alkalommal emleget.
Amikor megkapják, a támogatást onnantól kellene a 3 hónap elszámolási időt megadni.

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 Eger Városi
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2016. május 9. napján
megkötött működési célú támogatás nyújtásáról szóló megállapodás alapján
a Kft. 2016. I. negyedéves gazdálkodásához nyújtott 12.000.000 Ft, valamint a
2016. június 27. napján aláírt megállapodás kiegészítése alapján a II.
negyedéves gazdálkodáshoz nyújtott további 12.000.000 Ft összegű működési
célú támogatás elszámolását.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 30.
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Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
131/2016 (IX. 21.) 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 2016. május 9. napján
megkötött működési célú támogatás nyújtásáról szóló megállapodás alapján
a Kft. 2016. I. negyedéves gazdálkodásához nyújtott 12.000.000 Ft, valamint a
2016. június 27. napján aláírt megállapodás kiegészítése alapján a II.
negyedéves gazdálkodáshoz nyújtott további 12.000.000 Ft összegű működési
célú támogatás elszámolását.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 30.

3. Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2016. évi üzleti tervének I. féléves
teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Zsótér Krisztián, Vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Dr. Kurucz András ügyvezető, Egri Városfejlesztési Kft.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tóth István
Az első félévben nem realizálódott bevétel, a második félévben fognak realizálódni a TOP
bevételek az önkormányzat által kiosztott feladatok miatt. Az első félévben ez létszám
tekintetében jelentett ez valamit? Nem voltak feladatok? Viszont ha voltak, akkor az
önkormányzatnak kellett volna a finanszírozást vállalni.
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Dr. Kurucz András
A cég a TOP projekt előkészítésével foglalkozott. A tegnapelőtti nap folyamán az összes
pályázat be lett adva. Ez a 24 pályázat 40 beruházást foglal magában. A támogatási
szerződések 70%-át megkötötték már. A Megyei Jogú Városok között az egyik legtöbb
megkötött támogatási szerződésével rendelkeznek. A támogatási szerződések alapján az
önkormányzat egy meghatározott összeget már lehívott.
A létszámukat illetően elmondja, hogy van, egy olyan város ahol kevesebb beruházás van,
de többen dolgoznak rajta. Inkább kevesebb, mint elégséges a jelenlegi létszámuk.

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 Egri
Városfejlesztési Kft. 2016. I. féléves beszámolóját 59 724 E Ft mérlegfőösszeggel
és -3 003 E Ft adózott eredménnyel.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2016. szeptember 30.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
132/2016 (IX. 21.) 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. 2016. I. féléves beszámolóját 59 724 E Ft mérlegfőösszeggel
és -3 003 E Ft adózott eredménnyel.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
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Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2016. szeptember 30.

4. Előterjesztés az EVAT Zrt. 2016. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről (VGB,
VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Herman István, alpolgármester
Előadó:

Tamásné Garami Mónika, Vagyongazdálkodási ügyintéző
Meghívott:

Dr. Turcsányi Dániel, vezérigazgató EVAT Zrt.

Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Szucsik György
A széndioxid kvótával kapcsolatban kérdezi, hogy gyakorlatilag 1 kvóta az 1 tonna
széndioxid kibocsátást jelent? Milyen költségei vannak a kvótavásárlásnak?

Csirke Józsefné
A széndioxid kvóta egy ideig ingyen került kiosztásra. Ez elkezdték csökkenteni 2020-ig
folyamatosan. Ezt megvásárolni kedvező árfolyamon, a tőzsdén tudják. Idén 3500
egységet vásároltak, ami 4,5 euró volt egységenként. Ez 90 – 100 milliós kiadást fog jelenti
az említett időszakban.
Orosz Lászlóné
Korábban mellékletként szerepeltek a cégek mérlegei, most miért nem?

Dr. Turcsányi Dániel
A vagyonrendelet változása miatt nem képezi, most mellékletét a mérleg. Negyedévente
készített mérleget Polgármester úrnak kell megküldeniük, az éveset pedig a
bizottságoknak és a Közgyűlésnek.

Bognár Ignác
Nincs rálátása az ellenzéknek a cégek működésére. A piaccsarnok üzemeltetésre végképp
nincs rálátásuk. Pár szóban beszéljenek már róla. Hány fővel dolgoznak? Lehet-e a
megítélésen valamit javítani? Mi lenne a piac problémáira a megoldás? Szívesen
rááldozna egy napot, hogy megismerje a piac működését.
Dr. Turcsányi Dániel
Az EVAT Zrt. két szerepben van jelen, mint tulajdonos, és mint közös képviselő. A piac
működése szubjektív kérdés, ebbe nem látnak bele. Pontos információkkal Korsós
Lajosné divízióvezető tud mondani. A számvizsgálói jelentésekből olvasható, hogy
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rendben van a piac működése. A társaság működésével nincsenek anyagi problémák.
Maga a piac drágaságára ráhatásuk nincsen. Ha szükséges egy írásos beszámoló
természetesen elkészítik azt.
Tóth István
Nem veszteséges a piac, de jól van. Furcsa, hogy nem látnak belőle bevételt, de köszöni,
jól van. Ha nem nyereséges, akkor miért drága? Ha nem hoz nyereséget, akkor
olcsóbbnak kellene lenni. Ezen változtatni kell.
Orosz Lászlóné
Szeretné javasolni, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön egy tájékoztató a piacról.

Misz József
Az előterjesztésben szereplő grafikon nagyon sok mindent elárul. Nagyon jó, hogy ez
elkészült.

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 EVAT Zrt. 2016.
évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről készült beszámolóját.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2016. október 31.
Szavazás

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

8

133/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt. 2016.
évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről készült beszámolóját.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2016. október 31.

5. Előterjesztés az Egri Balassi Bálint u. 9. szám alatt található orvosi rendelő
megvásárlásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné, tanácsnok

Előadó:

Forgácsné Dr. Jakab Katalin, jogász, vagyongazdálkodási iroda

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Szucsik György
A jelzálog összege a telek értékét jelenti? A praxist gyakorló orvosnak kell bérletidíjat
fizetnie majd? Más esetben ez, hogy működik?

Forgácsné Dr. Jakab Katalin
Nem, a jelzálog egy támogatás összegét jelenti.
A bérletidíjjal kapcsolatos kérdésre Irodavezető asszony tudna válaszolni, de sajnos neki
egy megbeszélésén kell reszt vennie.
Az önkormányzatnak kötelessége ezt a rendelőt biztosítania, de azt nem tudja, hogy
ellenérték fejében-e.
Orosz Lászlóné
Hasonló eset volt a Pacsirta utcában volt. Ott hogy működik a rendszer?

Forgácsné Dr. Jakab Katalin
Ez az előterjesztés közgyűlésre javasolt, mivel jövő évi kötelezettség vállalásról van szó.
Esetleg ha ezek a kérdések felmerülnek, Irodavezető asszony biztosan fog tudni rá
válaszolni még a Közgyűlést megelőzően.
Szűcs Tamás
Az orvosi rendelőt használó doktornő nyugállományba vonul. A helyére érkező orvosnak
a praxis jogot és az ingatlant is meg kellene vennie. Az hogy mind kettőért fizessen a
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nullával egyenlő. Az önkormányzatnak kötelessége biztosítani az orvosi ellátást. Ez csak
úgy lehetséges, hogyha az ingatlant megvásárolja az önkormányzat. Ez nem csak ennél az
egynél áll fent, hanem ilyen esetekben valószínűsíthető az össze többinél is. Nem tudja
egzakt módon megmondani, hogy mi ellenében kapja a háziorvos. Azt el tudja mondani,
hogy a korábban megvásárolt ingatlanok kezelését az EKVI végzi, mint minden már
közfeladatot ellátó ingatlan tekintetében. Egy következő ülés keretében tájékoztatást
nyújtanak a bizottságnak, Irodavezető asszonnyal együttműködve.

Orosz Lászlóné
A soron következő ülésre akkor egy tájékoztatásnak örülne a bizottság a témával
kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az egri
belterületi 4838/1/A/10 helyrajzi számú, természetben Eger, Balassi B. u. 9.
szám alatt található, 62 m2 térmértékű, „orvosi rendelő” megnevezésű, Dr.
Holló és Társa Háziorvosi Bt. (székhely: 3300 Eger, Almási Pál u. 39.)
kizárólagos tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához nettó 16.900.000 Ft
(Áfa mentes) vételár ellenében (amelyből visszafizetésre kerül az
önkormányzat által támogatásként nyújtott 2. 144. 667 Ft), azzal, hogy az
ingatlan megvásárlása a 2017. évi költségvetés terhére történhet. A Közgyűlés
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi előszerződés és a szerződés
aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2017. május 31.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” szavazattal elfogadta az előterjesztést.
134/2016 (IX. 21.) 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 hozzájárul az egri
belterületi 4838/1/A/10 helyrajzi számú, természetben Eger, Balassi B. u. 9.
szám alatt található, 62 m2 térmértékű, „orvosi rendelő” megnevezésű, Dr.
Holló és Társa Háziorvosi Bt. (székhely: 3300 Eger, Almási Pál u. 39.)
kizárólagos tulajdonát képező ingatlan megvásárlásához nettó 16.900.000 Ft
(Áfa mentes) vételár ellenében (amelyből visszafizetésre kerül az
önkormányzat által támogatásként nyújtott 2. 144. 667 Ft), azzal, hogy az
ingatlan megvásárlása a 2017. évi költségvetés terhére történhet. A Közgyűlés
felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi előszerződés és a szerződés
aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2017. május 31.

6. Előterjesztés a Tündérpart u. 8. szám előtti közterületi ingatlanrész törzsvagyoni
körből való kivonásáról (VGB, KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné, tanácsnok

Előadó:

Fülöpné Dr. Czakó Éva, jogász, vagyongazdálkodási iroda

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Fülöpné Dr. Czakó Éva
Az ügy lezárásához már csak a törzsvagyoni körből való kivonás hiányzik.

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 dönt az egri 4349/1 hrsz.-ú,
3078 m2 térmértékű „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból a mellékelt
megosztási vázrajz szerinti 98 m2 nagyságú területrésznek a törzsvagyoni körből
történő kivonásáról, az ingatlan – a Városgazdálkodási Bizottság 131/2015. (VIII.27.)
döntésében foglalt feltételeknek megfelelő - értékesítése érdekében Stefán István
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Tamás és Stefán- Tengely Anikó Lilla Eger, Hősök u. 1/B. szám alatti lakosok
részére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.
(X.30.) önkormányzati rendelet 42.§ (1) és a 42.§ (4) bekezdés 2 bekezdés (b)
pontjára hivatkozással.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok, és az
adásvételi szerződés aláírására, az ingatlan törzsvagyoni körből való kivonásának
megtörténte után.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter aljegyző, Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2016. november 30.

Bizottsági döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben eljárva a 131/2015 (VIII.17.) VGB döntését az alábbiak szerint
módosítja:
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 4349/1 hrsz.-ú ingatlanból 98 m2 térmértékű
részének a szabályozási terv módosítását követő értékesítéséhez nettó 25.102
Ft/m2 vételár ellenében az egri belterületi 4618 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai
Stefán István Tamás és Stefán-Tengely Anikó Lilla Eger, Hősök u. 1/B szám alatti
lakosok részére, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
- a közműszolgáltatók hozzájárulnak az értékesítéshez.
- a burkolt közút mellett 1 méter széles biztonsági sáv közterületként
megmarad, és az ingatlantulajdonos biztosítja a helyi védelemre javasolt
fák védelmét az építkezés alatt, a jövőben pedig a vonatkozó jogszabályok
betartásával gondoskodik azokról.
- a meglévő fák gyökerének védelme érdekében alapozás 2,0 méternél
közelebb nem kerülhet a fákhoz. A fáktól minimum 2,0 m távolságban
koszorúval összekötött pontalap kialakítható.
- a munkavégzés során a meglévő fák védelmére fokozottan figyelni
szükséges, kalodázásukról gondoskodni kell.
- kérelmezők kezdeményezik a szabályozási terv módosítását.
- kérelmezők állják a szabályozási terv módosításának és a telekkiegészítéshez szükséges változási vázrajz készíttetésének valamint egyéb
az eljárással kapcsolatos költségeket.
- a Közgyűlés dönt a megvásárolni kívánt területrész törzsvagyoni körből
való kivonásáról.
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 Irodavezető
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Dr. Bánhidy Péter aljegyző, Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2016. november 30.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
135/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 4349/1 hrsz.-ú,
3078 m2 térmértékű „kivett közterület” megnevezésű ingatlanból a mellékelt
megosztási vázrajz szerinti 98 m2 nagyságú területrésznek a törzsvagyoni körből
történő kivonásáról, az ingatlan – a Városgazdálkodási Bizottság 131/2015. (VIII.27.)
döntésében foglalt feltételeknek megfelelő - értékesítése érdekében Stefán István
Tamás és Stefán- Tengely Anikó Lilla Eger, Hősök u. 1/B. szám alatti lakosok
részére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.
(X.30.) önkormányzati rendelet 42.§ (1) és a 42.§ (4) bekezdés 2 bekezdés (b)
pontjára hivatkozással.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok, és az
adásvételi szerződés aláírására, az ingatlan törzsvagyoni körből való kivonásának
megtörténte után.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter aljegyző, Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2016. november 30.

136/2016 (IX. 21.) 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 a 131/2015 (VIII.17.) VGB döntését az alábbiak szerint
módosítja:
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
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előzetesen hozzájárul az egri 4349/1 hrsz.-ú ingatlanból 98 m2 térmértékű
részének a szabályozási terv módosítását követő értékesítéséhez nettó 25.102
Ft/m2 vételár ellenében az egri belterületi 4618 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai
Stefán István Tamás és Stefán-Tengely Anikó Lilla Eger, Hősök u. 1/B szám alatti
lakosok részére, az alábbi feltételek teljesülése esetén:
- a közműszolgáltatók hozzájárulnak az értékesítéshez.
- a burkolt közút mellett 1 méter széles biztonsági sáv közterületként
megmarad, és az ingatlantulajdonos biztosítja a helyi védelemre javasolt
fák védelmét az építkezés alatt, a jövőben pedig a vonatkozó jogszabályok
betartásával gondoskodik azokról.
- a meglévő fák gyökerének védelme érdekében alapozás 2,0 méternél
közelebb nem kerülhet a fákhoz. A fáktól minimum 2,0 m távolságban
koszorúval összekötött pontalap kialakítható.
- a munkavégzés során a meglévő fák védelmére fokozottan figyelni
szükséges, kalodázásukról gondoskodni kell.
- kérelmezők kezdeményezik a szabályozási terv módosítását.
- kérelmezők állják a szabályozási terv módosításának és a telekkiegészítéshez szükséges változási vázrajz készíttetésének valamint egyéb
az eljárással kapcsolatos költségeket.
- a Közgyűlés dönt a megvásárolni kívánt területrész törzsvagyoni körből
való kivonásáról.
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 Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter aljegyző, Jogi és Hatósági Irodavezető
Határidő: 2016. november 30.

9:35 File Sándor megérkezett, a bizottság létszáma 6 főre változott.

í
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7. Előterjesztés az egri 1767/2 hrsz-ú beépítetlen terület (Eger, Donát utca)
elidegenítéséről (VGB, VPÜB)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné, tanácsnok

Előadó:

Kormos Ildikó, vagyongazdálkodási ügyintéző

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Orosz Lászlóné
Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.

Tóth István
Korábban megfogalmazta azt az ellen véleményét, a bizottsági ülésen, amikor előzőekben
erről döntöttek. Nem tudja miért telekkiegészítésként akarják értékesíteni. Nem ért egyet
a mellékletben megfogalmazottakkal sem. Szerepel benne, hogy a meredekség miatt
nehézkes az építkezés rá valamint a megközelítése is. A mai műszaki lehetőségek miatt
ezt nem tudja elfogadni.
Próbálják meg önállóan értékesíteni. Lakóingatlanként ki kellene szabályozni, és
megnézni, hogy lenne-e rá jelentkező most, hogy az építkezési kedv egy kicsit fellendült.
A jelenlegi vételár kifejezetten alacsony. Biztos benne, hogy rövid időn belül visszajönne a
bizottság elé az anyag, hogy a terület megosztásra kerüljön, mint kettő önálló építési
telek.
Orosz Lászlóné
Ha jól érti, nem támogatják a 100 Ft/m2 áron való értékesítést. Viszont az értékbecslő által
meghatározott 2. 150 Ft/m2 árat tudná a bizottság támogatni.

Kormos Ildikó
A tegnapi nap folyamán a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is tárgyalta ezt a
napirendet. Az értékbecslésben szereplő árat fogadták el. A Városképi és
Környezetvédelmi Bizottság megfogalmazta, hogy a szabályozásiterv módosítása során ez
a telek alakítás úgy történjen, hogy a telek be nem építhető részeként szerepeljen, illetve
nem növelheti a beépítési százalékot.
Tóth István
A hétfői VKB ülésen 6 napirendi pont kapcsán arról tárgyaltak, hogy a 2016. februárban
elfogadott rendezésitervet hogyan módosítsák 6 helyen, hogy a befektetőnek hogyan
legyen kedvezőbb.
Javasolja, hogy ezt a területet önálló lakóingatlanként próbálják meg értékesíteni.

Orosz Lászlóné
Arra van lehetőség, hogy a Főépítészi iroda adjon egy olyan állásfoglalást, hogy önálló
teleként ezek az ingatlanok értékesíthetővé válnak-e szabályozási tervmódosítást
követően? Mekkora telkek jönnének létre? Milyen házat lehetne és mennyit építeni ide?
Ezt követően kellene a döntésüket meghozni. A következő bizottsági ülésig elnapolják ezt
a döntést.
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Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak a napirend elnapolását
illetően.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta azt, hogy a
döntést elnapolják.

8. Előterjesztés az egri 10540/23 hrsz-ú ingatlan (K2 út) csereingatlanként történő
felajánlásáról (VGB, VPÜB)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné, tanácsnok

Előadó:

Kormos Ildikó, vagyongazdálkodási ügyintéző

Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést.

9. Előterjesztés a 2015. évi helyi iparűzési adó2%-ának célirányos felhasználásáról,
adózói jelölések civil szervezetek és intézmények részére (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Korsós László, Irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Korsós László
Ez egy 22 éve működő folyamat a városban. Ez országos szinten is egyedül álló. Ez egy
nagyon jó irány. Azok a vállalkozások, akik érintettek a címkézésben ők fizetik a HIPA
majdnem 90%-át. A vállalkozók 12%-ra terjed ki ez a lehetőség. A vállalkozások is szeretik
ezt a fajta lehetőséget. A feltétele a címkézésnek hogy ne legyen a cégnek adótartozása.
Ha van, értesítik az adott vállalkozást, de amennyiben rendezi, 8 napon belül akkor
érvényessé válik a címkézés. Valamennyi adózó, aki tartozott már csak ezért is rendezte
hátralékát.

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:

I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. évi iparűzési adócímkézés célirányos
felhasználásának összegét 9.855.719 Ft-tal hagyja jóvá, mellyel összefüggésben a 2016. évi
Költségvetési kiadások V. fejezet 3 címszám 5 rovat önként vállalt feladat „Címkézett iparűzési
adó miatti tartalékból” 9.000.000 Ft-ot, valamint az V. fejezet 12 címszám 5 rovat kötelező
feladat „Önkormányzati feladatellátás tartalékból” 855.719 Ft-ot csoportosít át az alábbiak
szerint:
1. Az alapítványok részére címkézett összesen 3.798.870 Ft a II. fejezet 63 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 200.000 Ft kerüljön az I. fejezet 1 címszám 8 alcímszám 3 rovata önként vállalt
feladatára dologi kiadásként biztosításra. A fennmaradó 5.856.849 Ft a II. fejezet 63
címszám 2 alcímének 5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön, „Adózók által
egyesületeknek, költségvetési szervek részére címkézett támogatás” néven.
II. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alapítványoknak címkézett 3.798.870 Ftot az 1. melléklet, az egyesületeknek címkézett 5.856.849 Ft-ot a 2. melléklet, valamint a
költségvetési szervek részére címkézett 200.000 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 a mellékletben 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: 2016. szeptember 30.
Ágazati Irodák Vezetői
Határidő: 2016. október 30.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. november 15.
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Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
137/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

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

I. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. évi iparűzési adócímkézés célirányos
felhasználásának összegét 9.855.719 Ft-tal hagyja jóvá, mellyel összefüggésben a 2016. évi
Költségvetési kiadások V. fejezet 3 címszám 5 rovat önként vállalt feladat „Címkézett iparűzési
adó miatti tartalékból” 9.000.000 Ft-ot, valamint az V. fejezet 12 címszám 5 rovat kötelező
feladat „Önkormányzati feladatellátás tartalékból” 855.719 Ft-ot csoportosít át az alábbiak
szerint:
1. Az alapítványok részére címkézett összesen 3.798.870 Ft a II. fejezet 63 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 200.000 Ft kerüljön az I. fejezet 1 címszám 8 alcímszám 3 rovata önként vállalt
feladatára dologi kiadásként biztosításra. A fennmaradó 5.856.849 Ft a II. fejezet 63
címszám 2 alcímének 5 rovatára önként vállalt feladatra kerüljön, „Adózók által
egyesületeknek, költségvetési szervek részére címkézett támogatás” néven.

II. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alapítványoknak címkézett 3.798.870 Ftot az 1. melléklet, az egyesületeknek címkézett 5.856.849 Ft-ot a 2. melléklet, valamint a
költségvetési szervek részére címkézett 200.000 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 a mellékletben 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: 2016. szeptember 30.

18

Ágazati Irodák Vezetői
Határidő: 2016. október 30.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2016. november 15.

10. Előterjesztés az Eszterházy
megállapodásról (VGB, KGY)

Károly

Egyetemmel

kötendő

együttműködési

Előterjesztő:

Habis László, polgármester
Előadó:

Dr. Nagy – Holló Eszter csoportvezető

Meghívott:

Lengyel Péter kancellár,

Dr. Liptai Kálmán, rektor
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Nagy – Holló Eszter
Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.

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 jóváhagyja az Eszterházy Károly Egyetemmel
kötendő együttműködési megállapodás tervezetét a határozat mellékletét képező
tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Dr
Bánhidy
Péter
Jogi
és
Irodavezető/Aljegyző
Határidő:

Hatósági

2016. október 31.

19

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
138/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Eszterházy Károly Egyetemmel
kötendő együttműködési megállapodás tervezetét a határozat mellékletét képező
tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László polgármester
Dr
Bánhidy
Péter
Jogi
és
Irodavezető/Aljegyző
Határidő:

Hatósági

2016. október 31.

11. Előterjesztés az Interreg V A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban
való részvételről (VGB, VSZCSB)
Előterjesztő:

Martonné Adler Ildikó, alpolgármester

Előadó:

Protovinné Zsilinszky Erzsébet kulturális és idegenforgalmi szakmai tanácsadó,

Meghívott:

Berecz Mátyás, Dobó István Vármúzeum igazgató
Csillag Tamás projektmenedzser,

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Protovinné Zsilinszky Erzsébet
A pályázat mindenképpen jótékonyhatással lesz Egerre és Dobóruszkára is. A tervezett
pályázati projekt közös alapja a Dobó István várkapitányhoz kötődő történelmi emlékek és
legendák újszerű bemutatása lenne, amelyhez kapcsolódóan Dobóruszkán és Egerben is
egy-egy épületfelújítást tartalmazó infrastrukturális fejlesztés valósulna meg. Eger részéről
a Dobó utca 30. szám alatt található ingatlan kerülne felújításra. A Vár már eddig is egy
látógatóközpont kialakításán gondolkodott ebben az ingatlanban. A határozati javaslatban
szereplő 35 millió forinttól magasabb összeg semmiképpen nem fordulhat elő.
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Martonné Adler Ildikó
A Dobó kultusz érdekében mindenképpen be kell vállalniuk ezt a projektet. Ezzel Eger
számára is egy olyan turisztikai attrakció lehetősége nyílik, meg ami mindenképpen
hozzájárul ahhoz, hogy a Vár még inkább egy komplex egészet alkothasson. A Dobó 30
épületét eddig is szerették volna felújítani, hasznosítani a TOP keretein belül. Mivel
érkezett ez a pályázati lehetőség így áthelyezték ide. Remélhetőleg sikerül megvalósítani
és egy igényes fogadótér jön létre. Arról nem is beszélve, hogy akadálymentesítési terv is
készült, hiszen liftet terveznek ide. A holnapi nap folyamán utaznak el Dobóruszkára,
hogy megnézzék azt a kultúrházat, ami ott felújításra kerül és Dobó Látógatóközpont
lesz.
Misz József
Milyen oktatási vagy kulturális tartalommal lesz megtöltve? Van már valamilyen
tanulmány vagy elképzelés?

Berecz Mátyás
Igen van elképzelés rá. A múzeumpedagógia programot kibővítik kifejezetten Dobó és
kora irányába. Szeretnének Dobóruszkának és annak a régiónak ahol ők találhatóak egy
olyan támogatást nyújtani, amellyel kialakíthatják a saját múzeumpedagógiájukat.
Szeretnének versenyeket, közös táborokat megvalósítani. Szeretnének ott egy komplex
modern múzeumpedagógiai eszköztárat ott megvalósítani, és ehhez a szakmai segítsége
nyújtani.

Tóth István
Több szempontból is támogatja a megvalósítását ennek a projektnek. Az egyik a Dobó
utca 30. szám alatt található ingatlan, amely méltatlan állapotban van. Fontosnak tartja a
múzeumpedagógiát. Anno megfordult az a gondolat, hogy a Gárdonyi évfordulón vele
kapcsolatos múzeumpedagógia is valósuljon meg. Annál többet köszönhetnek
Gárdonyinak, hogy csak ilyen alkalomkor legyen szó róla. Akkor megfogalmazódott egy
döntés, hogy múzeumpedagógia célokra a volt EKVI épület kerüljön felhasználásra. Ez
mennyire valósult meg? Van ott bármilyen foglalkozás? Jó lenne ezt véglegesen helyre
tenni. Maga az épület és az ötlet nagyon támogatandó.
Akkori megállapodás nem teljesült a Gárdonyi házban a megállapodás. Kéri
Alpolgármester asszonytól, hogy az Alapítvány kötött megállapodást tartassák be és
ellenőrizék is.
Dr. Fejes Szonja
A mai nap folyamán lesz összehívva egy egyeztetés a szakirodákkal, egyrészt a lakossági
bejelentések, és másrészt a kisebb anomáliák rendezése miatt. Mindenképpen felveszik az
Alapítvánnyal a kapcsolatot és kérik, hogy a szerződésben foglaltaknak maradéktalanul
tegyenek eleget.
Tóth István
A Gárdonyi ház alatt található művészlakásokkal is van tervük?

Dr. Fejes Szonja
Voltak terveik, de még vezetői szintű döntés nem született róla.
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Berecz Mátyás
Jelenleg a Gárdonyi ház ilyen szintű ráfordítás után sem alkalmas nagy léptékű
múzeumpedagógia foglalkozások megtartására. Igyekszenek, hogy az ide érkezők minél
nagyobb létszámban részesülhessenek ilyen szolgáltatásban. A volt Gamesz ház, a
Gárdonyi ház és a művészházak tervként szerepelnek, hogy egy egységes Gárdonyi
parkként jellenének meg. Szeretnének itt állandó-, alkalmi-, és játékkiállításokat
szervezni. Jelenleg csak alkalmankénti lehetőség van itt programokat szervezni. A
hosszútávú működés érdekében igyekeznek partnerek találni a megvalósításhoz.
Martonné Adler Ildikó
Azt tartja támogatandónak, hogy maga a terület a Gárdonyi kultuszról szóljon. Az egész
terület a gyermekek foglalkoztatására és a gyermekes családok fogadására szolgálna.
Tóth István
Egyetért Alpolgármester asszonnyal. Ebbe hogy illeszkedik bele az a borozó, ami jelenleg
ott van?
Martonné Adler Ildikó
Az egyeztetés valószínű erről is fog szólni.

Misz József
A borozóval kapcsolatban elmondja, hogy nem kocsmáról van szó. Borászok mutatják be
termékeiket, kulturált módon. Ennek a helynek nem célja, hogy kocsmaként működjön.
Bognár Ignác
Jelenleg a Kis Zsinagógának mi a funkciója, mit kezdenek vele?

Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Hamarosan a kulturális koncepció és az ahhoz kapcsolódó stratégia a bizottságok és a
közgyűlés elé fog kerülni. Ez az a pont, amikor érdemes tisztázni, hogy mi legyen az egyes
épületekkel, objektumokkal. Jelen állás szerint az EKVI gondozásába adta a Kis
Zsinagógát. Tudomása szerint az EKVI és a Pinceszínház között egy megállapodás
született arról, hogy az utóbbi használja az épületet. A környezetet nagyon szépen rendbe
tették, kellőképpen gondoskodnak a mostani használók is az épület állagáról.
Orosz Lászlóné
Mennyi a projekt fenntartási ideje? Ez idő alatt milyen plusz költségek merülhetnek fel?
Készült erre kalkuláció?

Protovinné Zsilinszky Erzsébet
Az üzemeltetési költség. Egy szerény diákjeggyel kalkulálva biztosított ennek a fedezete.
A kulcs indikátora a látogatószám, amely 5000 fő.
Martonné Adler Ildikó
A projektben előírt látogatószámot ezzel az attrakcióval teljesíteni tudják Dobóruszkán is.
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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 jóváhagyja az Interreg V A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban meghirdetett PT 11. 1.
kódszámú, Természet és kultúra – A határtérség vonzerejének fokozása című
pályázaton
való
részvételt
Dobóruszka
Község
Önkormányzatával
konzorciumban, továbbá az önerő biztosítására 35 000 000 Ft összeghatárig vállal
kötelezettséget a 2017. évi költségvetés terhére, valamint felhatalmazza a
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázati
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Habis László polgármester
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
139/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az Interreg V A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban meghirdetett PT 11. 1.
kódszámú, Természet és kultúra – A határtérség vonzerejének fokozása című
pályázaton
való
részvételt
Dobóruszka
Község
Önkormányzatával
konzorciumban, továbbá az önerő biztosítására 35 000 000 Ft összeghatárig vállal
kötelezettséget a 2017. évi költségvetés terhére, valamint felhatalmazza a
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázati
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Habis László polgármester
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12. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 2/2016. (II.12.) 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
Első alkalommal történik a költségvetés módosítása a 2016-os évben. Ennek szóbeli
összefoglalóját megtartja.
Tóth István
A többlet kamatbevétel jelentkezik valahol többletként?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Igen jelentkezik. A kincstárjegyek után 12. 375. 000 Ft. Ezzel a tervezett kamatbevételi
tervet túlteljesítették. A teljesítés összege körülbelül 4 millió forint. Még terveznek
kincstárjegyvásárlást. A visszaváltás is meg fog történni az éven, és akkor tudnak kiadási
és bevételi oldalon egyaránt tervezni.
Tóth István
Szeretné felhívni Irodavezető asszony figyelmét, hogy a városüzemeltetésre fordított
összeg nagyon kevés. Ezen változtatni kellene. Mindig azt mondják, hogy
többletbevételből lehetne megoldani.

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 2016. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II.12.) számú Önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 5 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
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140/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II.12.) számú Önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet.

13. Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak
módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, 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 Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám. 7. alcímszám)
történjen meg a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 1.800.000 Ft-os
emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám. 5. alcímszám) – jubileumi jutalom kifizetése
miatt – a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.971.500 Ft-os, valamint a
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának emelését 532.305 Ft értékben, az V. fejezet 12/5/K
„Önkormányzati feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatának egyidejű,
2.503.805 Ft-os csökkentésével.
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Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Ney Ferenc
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám. 4. alcímszám) – konyhai eszközök vásárlása
miatt – a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 880.080 Ft-os emelését
az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” kiemelt
előirányzatának, egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Szivárvány
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám. 6. alcímszám) a beruházási kiadások kiemelt
előirányzatának 380.000 Ft-os emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati
feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a II/39/1/3/Ö
Választókörzeti feladatok kiadásai/Működési költségvetés/Dologi kiadások
57.443 Ft összeggel történő csökkentését, és a 39/1/1/Ö Választókörzeti feladatok
kiadásai/Működési költségvetés/Személyi juttatások 51.051 Ft-tal, valamint a
39/1/2/Ö
Választókörzeti
feladatok
kiadásai/Működési
költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.392
Ft-tal történő emelését.
Felelős: Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a II/221/Ö/1/3
Tervellenőrzési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások 7.000.000 Ftos emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka”
kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester
26

Szavazás

Juhászné dr. Krecz
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Erzsébet

Gazdasági

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
141/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám. 7. alcímszám)
történjen meg a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 1.800.000 Ft-os
emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám. 5. alcímszám) – jubileumi jutalom kifizetése
miatt – a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.971.500 Ft-os, valamint a
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának emelését 532.305 Ft értékben, az V. fejezet 12/5/K
„Önkormányzati feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatának egyidejű,
2.503.805 Ft-os csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Ney Ferenc
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám. 4. alcímszám) – konyhai eszközök vásárlása
miatt – a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 880.080 Ft-os emelését
az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” kiemelt
előirányzatának, egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,

27

Juhászné dr. Krecz
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Erzsébet

Gazdasági

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Szivárvány
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám. 6. alcímszám) a beruházási kiadások kiemelt
előirányzatának 380.000 Ft-os emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati
feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a II/39/1/3/Ö
Választókörzeti feladatok kiadásai/Működési költségvetés/Dologi kiadások
57.443 Ft összeggel történő csökkentését, és a 39/1/1/Ö Választókörzeti feladatok
kiadásai/Működési költségvetés/Személyi juttatások 51.051 Ft-tal, valamint a
39/1/2/Ö
Választókörzeti
feladatok
kiadásai/Működési
költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.392
Ft-tal történő emelését.
Felelős: Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a II/221/Ö/1/3
Tervellenőrzési feladatok/Működési költségvetés/Dologi kiadások 7.000.000 Ftos emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka”
kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. szeptember 29.

Gazdasági
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14. Előterjesztés intézmények többéves kötelezettségvállalásának engedélyezéséről
(VGB, VPÜB, VB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

Meghívott:

Berecz Mátyás, Dobó István Vármúzeum igazgató

Tőzsér Istvánné, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Összefoglalja az előterjesztésben foglaltakat.
Az előző napirendhez szeretett volna egy kiegészítést elmondani. Lenne az EKVI részére
egy átcsoportosítás. Ezzel egészülne ki az előterjesztés a Közgyűlésig.
Tóth István
Mi lesz ennek a fedezete?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Központi támogatás, saját bevétel és a régészeti ég bevétele. Plusz önkormányzati terhet
nem igényel.
Tóth István
A Dobó István Vármúzeumra vonatkozó 194.500.000 Ft-ról készült tételes kimutatás? Ha
igen szeretné megkapni.

Varga Lászlóné (gazdasági vezető)
Elmondja, hogy ezt az összeget a Várban és kiállítóhelyein található múzeumok teremőri
feladatainak ellátására fordítják. Illetve a régészeti tevékenység ellátásával kapcsolatos
kézi- és gépi földmunka, valamint restaurálási feladatok igénybevételére.

Berecz Mátyás
Ezek a tevékenységek mind szezonális jellegűek. Erre nem érdemes állandó létszámot
fenntartani. Ezen létszámok nagyjából 20 és 30 fő között mozognak. A régészetre
vonatkozóan szintén egy szezonális jellegű dologról van szó. A gépi és kézi földmunkákat
végző embereket szintén nem érdemes állandó jelleggel foglalkoztatni. Az adott régészeti
projekttől függ, hogy mennyi létszámra van szükségük, van, amikor 5 fő, de van, amikor
50 fő. Szerencsésebb őket is egy cégtől bérelni. Sokkal rugalmasabb és hatékonyabb.
Ugyanez a szezonalitás vonatkozik az interpretációs bemutatókra is.
Orosz Lászlóné
A régészeti tevékenységből mekkora bevétele volt a Várnak?
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Varga Lászlóné (gazdasági vezető)
Évenként változik, de körülbelül 200 millió forint.

Bognár Ignác
Majd a közbeszerzés lebonyolítása alkalmával nagyobb figyelmet kell neki biztosítani. Ki
tételnek meg kellene szabni, hogy a közbe eső munkaközvetítő biztosítsa a megfelelő
munkás létszám megjelenését.
Tóth István
Tételes kimutatást kérne, hogy ez mit jelent egy – egy tételnél. A munkaerő kölcsönzés az
egyik legrosszabb dolog, ez a legdrágább megoldás. Szeretne arról is látni adatot, hogy
2015-ben mennyit fizetett ki a Vármúzeum az Agria Humánnak a teremőri feladatok
elvégzéséért. Azt is szeretné látni, hogy az Agria Humán mennyit fizetett ki a dolgozóinak
a teremőri feladatok ellátásáért.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Ezt nem biztos, hogy fogja tudni megmondani az Agria Humán, mert volt, hogy többre
helyre is vezényelték ki az embereket.
Orosz Lászlóné
Az Agria Humán szerinte sem tudja kimutatni, de a Vár biztosan.

Varga Lászlóné (gazdasági vezető)
Ki tudják mutatni, hogy mennyibe kerül ez a munkaerő kölcsönzés. De egyértelmű, hogy
ez a legolcsóbb foglalkoztatási forma. Jelen esetben 600 Ft/óráról beszélnek.

Berecz Mátyás
Van tervük és elképzelésük arra, hogy csak munkaerő kölcsönzéssel oldják meg ezeket a
feladatokat. Nyílván ezt meg kell, beszéljék majd az önkormányzattal is. Vannak olyan
ellátandó feladatok, amelyek miatt nem érdemes állandó munkavállalókat foglalkoztatni,
mert nagyon változó az igényelt 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:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár folyóiratbeszerzéssel összefüggő maximum
nettó 12.000.000 Ft 2017. évi kötelezettségvállalását.
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2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi a Dobó István
Vármúzeum szolgáltatások igénybevételével összefüggő maximum nettó
194.500.000 Ft 2017. évi és maximum nettó 194.500.000 Ft 2018. évi
kötelezettségvállalását.
Felelős: Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető

Gazdasági

Határidő: 2016. szeptember 29.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
142/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi a Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár folyóiratbeszerzéssel összefüggő maximum
nettó 12.000.000 Ft 2017. évi kötelezettségvállalását.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi a Dobó István
Vármúzeum szolgáltatások igénybevételével összefüggő maximum nettó
194.500.000 Ft 2017. évi és maximum nettó 194.500.000 Ft 2018. évi
kötelezettségvállalását.
Felelős: Habis László Polgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető

Gazdasági

Határidő: 2016. szeptember 29.

31

15. Tájékoztató Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2016. I. féléves helyzetéről
(valamennyi bizottság, KGY)
Előterjesztő:

Habis László, polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető

A napirendhez tartozó tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Összefoglalja a tájékoztató mellékletét képező szöveges indoklásban foglaltakat.

File Sándor
A HIPA ágazati megoszlását javasolná elkészíteni, mert ez hasznos információforrás
lenne.
Valamint látható ebből az anyagból, hogy a város a beruházásokra nagy léptékben költ.
Nem érzik a vállalkozások, hogy ebben a folyamatban részt tudnak venni. Ezen az érzeten
kellene változtatni. Hosszú távon közös érdek, hogy ebben elinduljanak és
változtassanak.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A beruházásokat illetően sok a tervezői munka, igyekeznek, helyi tervező irodákat ahol
lehet kiválasztani. Nyílván van nagyobb volumenű munka, ami nyílt közbeszerzési eljárás
köteles, itt már nincs befolyásuk, hogy kik fognak pályázni. Utána jár, hogy ezzel
kapcsolatosan tudnak-e kimutatást készíteni az érintett szakirodával együttműködve.
Tóth István
Örül ennek a felvetésnek. Mondana erre egy példát is. A Baktai úti felújításnál meghívásos
pályázat volt, ahová nem Egri vagy Eger körzetében lévő vállalkozók kerültek meghívásra.
Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi tájékoztatóról.
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 a
tájékoztatót.
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143/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

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

16. Tájékoztató a 2016. 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 tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi tájékoztatóról.
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 a
tájékoztatót.
144/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.
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17. Tájékoztató a 2016. 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 tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi tájékoztatóról.
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 a
tájékoztatóról.
145/2016 (IX. 21.) VGB döntés:

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