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Iktatószám: 142-17/2015

a Városgazdálkodási Bizottság
nyílt üléséről

Felvéve: Polgármesteri Hivatal
Rendezvényterem
Ideje: 2016. november 16.
Jelen vannak:

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

Haász Tamásné

A hivatal részéről:

Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller
Dr. Farkas Henrik alpolgármesteri referens
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Dr. Nagy – Holló Eszter csoportvezető
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Dr. Fejes Szonja jogász, vagyongazdálkodási iroda
Forgácsné Dr. Jakab Katalin jogász, vagyongazdálkodási iroda
Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
Simkó Dalma vagyongazdálkodási ügyintéző, vagyongazdálkodási iroda
Tuza Róbert irodavezető
Kiss Zoltán csoportvezető
Kovács Erika városüzemeltetési ügyintéző
Meghívottak:

Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke József né gazdasági divízióvezető EVAT Zrt.
Korsós Lajosné vagyonkezelő divizióvezető, EVAT Zrt.
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Vitéz Zsolt könyvvizsgáló
Dr. Kurucz András ügyvezető, EV Kft.
Kontra Anna mb. könyvelő
Kovács József elnök, Agria Speciális Mentők
Ballagó Zoltán egri tankerületi igazagató
Bodnár Gábor igazagató, EKVI
Tamáskovics – Erdélyi Adrienn jegyzőkönyvvezető
Orosz Lászlóné
Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság
megjelent tagjainak száma 7 fő, így a Bizottság határozatképes. A meghívó szerint 21
napirendi pontot fog tárgyalni a bizottság. A bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal
elfogadta a napirendekre tett javaslatot.
Valamint tájékoztatja a bizottságot, hogy az alábbi napirendet „Előterjesztés az egri 4567/A
hrsz.-ú érseki pincerendszer „ visszavonta az előterjesztő.
1. Tájékoztató a Piaccsarnok üzemeléséről (VGB)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt.

Meghívott:

Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató, EVAT Zrt.

A napirendhez tartozó tájékoztatót a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Haász Tamásné
A piaccsarnokra ráférne egy felújítás. Eger belvárosához nem méltó állapotban van.
Orosz Lászlóné
A bevételek fedezik a kiadással kapcsolatos költségeket?

Korsós Lajosné
A nagy karbantartási munkákra plusz forrást igényel az önkormányzattól. A bevételek
fedezik az ott felmerülő költségeket. De már a társasházi közösköltséget az önkormányzat
közvetlenül utalja.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
tájékoztatóról.
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Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja a
Piaccsarnok üzemeléséről szóló tájékoztatót.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta a
tájékoztatót.
155/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja a
Piaccsarnok üzemeléséről szóló tájékoztatót.
Tóth István
Komolytalannak tartja a tájékoztatót. Ha egy piaccsarnok nem tudja eltartani magát és
további támogatásra szorul, akkor arról fölösleges is beszélni.

Dr. Turcsányi Dániel
Ezt az anyagot szóban szerették volna előterjeszteni. Nem tudják miért került megküldésre
a bizottság tagoknak. Nem rosszabb, hogy egy nappal ezelőtt megkapta Képviselő úr,
minthogyha ma elmondják szóban. Az EVAT Zrt. kezelési szerződés alapján kezeli az
önkormányzati tulajdont. A hasznos alapterület körülbelül 4 üzlethelyiség, a többit a
kiszolgáló helyiségek jelentik. Nyilvánvalóan lehet a működését vizsgálni. Ezt teszi az
EVAT Zrt. is. Ezzel kapcsolatosan vannak előkészítő munkálataik, erről majd később
számolnak be.
Tóth István
A helyrajziszámok és a négyzetméterek miatt jobb, hogy megkapták írásban.

Orosz Lászlóné
Nagy probléma lesz a jövőt illetően, hogy a tulajdonosok a közösköltségen kívül mást nem
hajlandóak fizetni, érti ez alatt a felújítást és egy egyéb beruházásokat.
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2. Előterjesztés az EVAT Zrt. 2016. évi üzleti tervének I – III. negyedéves teljesítéséről
(VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Herman István alpolgármester

Előadó:

Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató, EVAT Zrt.

Csirke József né gazdasági divízióvezető, EVAT Zrt.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tamásné Garami Mónika
Az előterjesztés anyagát megtárgyalta az EVAT Igazgatósága is, az erről szóló
jegyzőkönyvi kivonatot a közgyűlésig pótolni fogják.

Orosz Lászlóné
Az 1. számú mellékletben az eredménykimutatás szerepel. Ebben benne van a tárgyévi
adózás előtti eredmény, amely 171 millió forint, a 2016. évi várható pedig 151 millió lenne.
Valamit látnak, hogy így terveztek?
Dr. Turcsányi Dániel
Megjelent a távhő támogatással kapcsolatos rendelet. A távhő támogatás 51 millió
forinttal fog csökkenő, a teljes évre nézve 137 millió forinttal. Ez eredménybefolyásoló
tényező.

Orosz Lászlóné
Valamint olvasni az anyagban hogy jelentősen csökkent a kintlévőség.
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-III. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
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Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2016. december 31.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
156/2016 (XI. 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 EVAT Zrt. 2016.
évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt. Igazgatósága
Határidő: 2016. december 31.
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3. Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2016. évi üzleti tervének I – III. negyedéves
teljesítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Herman István alpolgármester
Habis László polgármester

Előadó:

Tamásné Garami Mónika vagyongazdálkodási ügyintéző

Meghívott:

Dr. Kurucz András ügyvezető, EV Kft.
Zay Ferencné könyvvizsgáló

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Szucsik György
Az utolsó negyedévre a jelenlegi helyzet korrigálható?

Dr. Kurucz András
Projekt menedzsment díjakból dolgoznak. De ez a megvalósítási időszakra vonatkozik és
most az előkészítési időszak van. A hátralévő megkötendő támogatási szerződések nem
változtatnak jelentősen a helyzeten. Ezekből az első projektmenedzsment díjak januárban
hívhatók le.
Orosz Lászlóné
Egyéb bevételekben önkormányzati támogatások?

Dr. Kurucz András
Erről volt már egyeztetés, ebben bíznak. Azért lenne reálisabb az előfinanszírozás, mert a
projektmenedzsment díja a megvalósításra vonatkozik.

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. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
készült beszámolóját.
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Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2016. december 31.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
157/2016 (XI. 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. 2016. évi üzleti tervének I-III. negyedéves teljesítéséről
készült beszámolóját.
Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2016. december 31.
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4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő műtermek hasznosításáról (VGB,
VIB, KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Forgácsné dr. Jakab Katalin jogász, vagyongazdálkodási iroda
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető, EVAT Zrt.

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Forgácsné dr. Jakab Katalin
A határozati javaslat mellékletében szerepelnek felsorolva a műtermek. A 10. ingatlan a
Knézich Károly utcában található nem képezi az előterjesztés részét.
Orosz Lászlóné
Van jelentkező? Hogyan zajlik majd ez a jövőben? Meghirdetésre kerülnek?

Korsós Lajosné
A műtermek közül az Érsek utca 10. szám alatt található egy üres. De arra Fajcsákné
jelezte, hogy kibérelné. Az üressé váló műtermeket meghirdetik, és a VIB fog dönteni a
bérlő személyéről. Komoly szerződési feltételeket szabnak annak, aki egy ilyen
műteremlakást szeretne bérelni. Például bele kerül a szerződésbe, hogy évente egy
alkalommal ingyenes használatba adja az önkormányzatnak a műveit, kiállítás céljából.
Orosz Lászlóné
Milyen művészeti ágban tevékenykednek ezek a bérlők? Az elkészült szerződésről majd
tájékoztatást kaphat a bizottság?

Korsós Lajosné
A bérlők művészek, festők, grafikusok. A Gárdonyi kértben található műtermek helyzete
egy kicsit komplikáltabb. Nagy alapterületű ingatlanról van szó, a fele lakásként a másik
fele műteremlakás. A hárommeglévő ingatlanból 2 üres. Ennek az épületnek a sorsa
nagyban függ a beadott TOP projektektől is. Nagyon rossz állapotban vannak, és jelentős
ráfordítással lehetne felújítani. A jelenlegi bérlője Dohnál Tibor. A lakásrészre a
lakásrendelet alapján fizet, a műteremre pedig 220 Ft/m2 árat. A szerződésről a bizottság
a VIB döntését követően, természetesen kaphatnak tájékoztatást.
Tóth István
Nem tudja támogatni az előterjesztésben foglaltakat. A Gárdonyi kert 3. szám alatti
ingatlanokkal a városnak hosszú távon egészen másban kellene gondolkodni. Maga az
épület környezete valamit belső állapota nem rendezett, gondozatlan. Nem jó gazdái
voltak az épületnek a bérlők. Ha továbbra is ilyen célú hasznosítása lesz, akkor az állapota
az épületnek tovább romlik. Szeretné megelőzni azt, hogy ez a várost terhelje. Vegyék ki a
Gárdonyi kertet, a többivel egyet tud érteni.
Szűcs Tamás
A Humánszolgáltatási Iroda évek óta próbál egyezségre jutni Dohnál művész úrral.
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A másik két ingatlannak együtt ennek is megkérdőjelezhető a használhatósága. Sajnos
Dohnál úr mereven elzárkózik minden csereingatlantól, ezáltal a költözéstől is. A
Gárdonyi kerti ingatlanokat külön kellene vizsgálni, de tekintettel arra, hogy egységes jogi
szabályozást kell előírni a művészlakásokon belül a műtermekre ezért jogi szempontból
az előterjesztés részét kell, hogy képezze.

Orosz Lászlóné
A Gárdonyi kertben 3 lakás található. Az egyikben Dohnál úr lakik, a másik kettő
ingatlanba muszáj bérlőt keresni?
Szűcs Tamás
Nem keresnek rá bérlőt. A 3 ingatlant együtt kellene felújítani.

Korsós Lajosné
Az egyik lakás felújítására kértek ajánlatot. Két évvel ezelőtt ez 12 millió forint volt.
Tóth István
Ezért is ki kellene venni a bérbeadandó lakások listájából.

Szűcs Tamás
Egységes szabályalkotás miatt bele kell tenni ebbe a listába. Jogi értelemben nyilván kell
tartani addig, amíg meg nem tudják szüntetni. Jelenleg a szánt célra alkalmatlan az
ingatlan, de a műszaki beavatkozáshoz szükség lenne a harmadik ingatlanra is.
Tóth István
Tulajdonosként a bejegyzésen könnyen lehetne módosítani, funkció váltás okán. Félő
dolog, hogyha valaki nagyon szeretné a műteremlakást, akkor megkapja, mint ahogy a
GAMESZ ház esetében is megtörtént.

Orosz Lászlóné
Jelen esetben az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzanak. Valamint
kérik az érintett szakirodákat, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy ezek az
ingatlanok ki kerüljenek a műterem lakások közül.
Szűcs Tamás
Ezt jelezni fogja vezetőség és a HUSZI felé, mint illetékes szakiroda felé.

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:
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Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 15. §-a
alapján hozzájárul a határozat mellékletét képező műtermek ingyenes
használatba adásához Áfa fizetési kötelezettség mellett, azzal, hogy a használó
vállalja, hogy műveit évente egy alkalommal ingyenesen az önkormányzat
rendelkezésére bocsátja kiállítás rendezése céljából. Az Áfa alapját 1000 Ft/m2/hó
használati díj képezi. A használati szerződés alapján a használó köteles az
ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek és a
közüzemi díjak megfizetésére.
Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2017. január 31.

………… határozat melléklete
Önkormányzati tulajdonú műtermek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hrsz

cím

4931/A/11

Érsek u. 10.

6916/18/A/40

Pacsirta u. 10.

5493

Gárdonyi kert 3. fsz. 13.

térmérték
20 m2
20 m2
20 m2
24,5 m2
24,5 m2
53 m2
72 m2
72 m2
72 m2

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „nem” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
158/2016 (XI. 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 az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet 15. §-a
alapján hozzájárul a határozat mellékletét képező műtermek ingyenes
használatba adásához Áfa fizetési kötelezettség mellett, azzal, hogy a használó
vállalja, hogy műveit évente egy alkalommal ingyenesen az önkormányzat
rendelkezésére bocsátja kiállítás rendezése céljából. Az Áfa alapját 1000 Ft/m2/hó
használati díj képezi. A használati szerződés alapján a használó köteles az
ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek és a
közüzemi díjak megfizetésére.
Felelős: EVAT Zrt.
Határidő: 2017. január 31.

………… határozat melléklete
Önkormányzati tulajdonú műtermek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hrsz

cím

4931/A/11

Érsek u. 10.

6916/18/A/40

Pacsirta u. 10.

5493

Gárdonyi kert 3. fsz. 13.

térmérték
20 m2
20 m2
20 m2
24,5 m2
24,5 m2
53 m2
72 m2
72 m2
72 m2
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5. Előterjesztés az Agria Speciális Mentők és Tűzoltó Csoport részére biztosított
használati jog meghosszabbításáról, valamint kiterjesztéséről (VGB, KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Forgácsné dr. Jakab Katalin jogász, vagyongazdálkodási iroda
Meghívott:

Kovács József elnök, Agria Speciális Mentők
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tóth István
A Sas úti fejlesztések kialakítását ez mennyire fogja befolyásolni?

Orosz Lászlóné
Szerepel az előterjesztésben, hogy „a Csoport vállalja, hogy amennyiben az
önkormányzatnak az ingatlant vagy annak egy részét a használati jog időtartama alatt
eltérő célból szeretné hasznosítani, akkor az igénybe venni kívánt területrészt az
önkormányzat rendelkezésére bocsátja, amennyiben az a pályázat fenntartását nem
veszélyezteti”.
Szűcs Tamás
Valóban ez a terület nagyon közel van a kialakítandó közlekedési fejlesztés területéhez.
De a vasúti védő távolság miatt, ami 20 méter ide nem lehet semmit építeni. Ez lenne a
kutyafuttató valamint a kutyakiképző területe, valamint körbe kerítenék és füvet
nyírnának.
Kovács József elnök, Agria Speciális Mentők
Ez a területbővítéssel önkéntes tűzoltó egységként is használhatóvá válnának. Szeretnék
ezen a területen a kutyafuttatót megvalósítani és fenntartani. Szeretnének hosszútávon
gyerekekkel foglalkozni. Egyrészt utánpótlás, másrészt oktatás céllal.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. Határozati javaslat:
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri belterületi
10291/4 hrsz-ú ingatlanon fennálló, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport
(3300 Eger, Almárvölgyi Utca 3/1.) részére közcélú adományként biztosított
használati jog 2024. december 31. történő meghosszabbításáról.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.
2. Határozati javaslat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri belterületi
10291/12 hrsz-ú ingatlan, valamint a 10293/3 hrsz-ú, a 10291/2 hrsz-ú ingatlanok nem
közterületként funkcionáló részrére (határozat mellékletét képező térkép
alapján) vonatkozó használati jog 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra
közcélú adományként történő átadásáról az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó
Csoport (3300 Eger, Almárvölgyi Utca 3/1.) részére a KEHOP – 1.6.0 pályázat
beadása és nyertes pályázat esetén a pályázati célok megvalósítása érdekében az
alábbi feltételekkel:
- A Csoport az ingatlant az alaptevékenységéhez vagy ahhoz kapcsolódó
tevékenységhez használhatja.
- Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015 (X.30.)
önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése szerinti költségek a Csoport terhelik.
- A Csoport vállalja, hogy amennyiben az önkormányzatnak az ingatlant vagy
annak egy részét a használati jog időtartama alatt eltérő célból szeretné
hasznosítani, akkor az igénybe venni kívánt területrészt az önkormányzat
rendelkezésére bocsátja, amennyiben az a pályázat fenntartását nem
veszélyezteti.
- A Csoport vállalja az önkormányzattal közreműködve a nyilvánosság számára
nyitva álló kutyafuttató kialakítását, annak fenntartását, üzemeltetését,
karbantartását a használati jog fennállásának időtartama alatt.
- Amennyiben a közcélú adomány nyújtásának feltételei már nem állnak fenn az
Önkormányzat a megjelölt határidő előtt egyoldalú nyilatkozattal a használat
jogát megszüntetheti, és kérheti annak ingatlan-nyilvántartásból történő törlését.
- Amennyiben a pályázat nem nyer az Önkormányzat a megjelölt határidő előtt
egyoldalú nyilatkozattal a használat jogát megszüntetheti, és kérheti annak
ingatlan-nyilvántartásból történő törlését.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.
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Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „nem” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
159/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri belterületi
10291/4 hrsz-ú ingatlanon fennálló, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport
(3300 Eger, Almárvölgyi Utca 3/1.) részére közcélú adományként biztosított
használati jog 2024. december 31. történő meghosszabbításáról.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

2. Határozati javaslat

Felelős: Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri belterületi
10291/12 hrsz-ú ingatlan, valamint a 10293/3 hrsz-ú, a 10291/2 hrsz-ú ingatlanok nem
közterületként funkcionáló részrére (határozat mellékletét képező térkép
alapján) vonatkozó használati jog 2024. december 31. napjáig terjedő időtartamra
közcélú adományként történő átadásáról az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó
Csoport (3300 Eger, Almárvölgyi Utca 3/1.) részére a KEHOP – 1.6.0 pályázat
beadása és nyertes pályázat esetén a pályázati célok megvalósítása érdekében az
alábbi feltételekkel:
- A Csoport az ingatlant az alaptevékenységéhez vagy ahhoz kapcsolódó
tevékenységhez használhatja.
- Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015 (X.30.)
önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése szerinti költségek a Csoport terhelik.
- A Csoport vállalja, hogy amennyiben az önkormányzatnak az ingatlant vagy
annak egy részét a használati jog időtartama alatt eltérő célból szeretné
hasznosítani, akkor az igénybe venni kívánt területrészt az önkormányzat
rendelkezésére bocsátja, amennyiben az a pályázat fenntartását nem
veszélyezteti.
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- A Csoport vállalja az önkormányzattal közreműködve a nyilvánosság számára
nyitva álló kutyafuttató kialakítását, annak fenntartását, üzemeltetését,
karbantartását a használati jog fennállásának időtartama alatt.
- Amennyiben a közcélú adomány nyújtásának feltételei már nem állnak fenn az
Önkormányzat a megjelölt határidő előtt egyoldalú nyilatkozattal a használat
jogát megszüntetheti, és kérheti annak ingatlan-nyilvántartásból történő törlését.
- Amennyiben a pályázat nem nyer az Önkormányzat a megjelölt határidő előtt
egyoldalú nyilatkozattal a használat jogát megszüntetheti, és kérheti annak
ingatlan-nyilvántartásból történő törlését.
A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Habis László Polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

6. Előterjesztés az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett
köznevelési intézmények működtetésébe adásáról az Egri Tankerületi Központ
részére (VGB, VSZCSB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Dr. Nagy – Holló Eszter csoportvezető
Meghívott:

Ballagó Zoltán egri tankerület elnöke
Bodnár Gábor igazgató, EKVI

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Dr. Nagy – Holló Eszter
Az átadás – átvételi megállapodáshoz lenne kiegészítése. A feladatokat ellátó átadásra
kerülő foglalkoztatottak összes létszáma 82 fő.
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszáma munkakörök szerint:
• takarító: 59 fő
• takarító, eljáró: 6 fő
• karbantartó, portás: 7 fő
• udvaros: 1 fő
• portás: 9 fő
• karbantartó, portás: 7 fő
Betöltve átadott státuszok száma: 75,625 fő
Betöltetlenül átadott státuszok száma: 10 db
Valamint a létszámkerethez nem köthető foglalkoztatottak létszáma eddig nulla fő.
Ezek eddig nem szerepeltek a kiküldött anyagban. Ezek a közgyűlési anyagba majd
pontosan belekerülnek.
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Illetve a vagyonkezelési szerződésben pedig a Tinódi iskolánál a vízfogyasztáshoz súlyozott
arányos számítás kerül bele. Az intézmények esetében néhány irodahelyiség pontos mérete
kerül módosításra. Valamint szövegszerűen vagy a vagyonkezelési szerződésbe rögzítésre
kerül, hogy az udvarokat a tankerület fogja használni, hasznosítani.
Ballagó Zoltán
Köszönetet mond az Önkormányzatnak, a Képviselő testületnek, hogy az iskolaügyet
milyen komolyan kezelik. A köszönet az üzemeltetési és működtetési feladatokat ellátó
EKVI-nek is szól.

Bodnár Gábor
Köszöni az elismerő szavakat. Új felvonás kezdődik. Bízik a további együttműködésben.
Többet tud tenni EKVI igazgatóként, mint iskola igazgatóként. Szintén köszöni a
maximális segítségnyújtást az EKVI részére.
Orosz Lászlóné
A tankerültei központ fogja a szakmai irányítást és a fenntartást is végezni?

Ballagó Zoltán
A szakmai irányítás egyben fenntartást is jelent. A szakmai irányítás a működtetés kerül
most egy kézbe.

Tóth István
Fájó szívvel, de megszavazza a napirende. Nem örül, hogy ilyen döntés született. Járva a
vidéket észrevehető, hogy a kisebb falvak iskolái nem működnek. Ha a gyerekek az első 14
évüket a faluban töltik, akkor szívesebben visszatérnek, de így csekély az esélye ennek. De
Egerben is az elvándorlás elég magas. Ezért is sajnálja, hogy az iskolák kikerülnek az
Önkormányzat fennhatósága alól. Ez egy fájó helyzet. De a tankerület által is meg van a
lehetősége a jól működésnek.

Orosz Lászlóné
A két igazgató személye és tapasztalatai garancia a további jól működésnek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja a Klebelsberg
Központ Egri Tankerületi Központjával kötendő átadás-átvételi megállapodást,
vagyonkezelési szerződést, használati megállapodás módosítást, és együttműködési
megállapodás megszüntetését jelen határozat 1, 2 3. és 4. számú mellékletei szerinti
tartalommal. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a működtetésbe adással
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összefüggő szerződések aláírására. Továbbá a Közgyűlés felhatalmazást ad a
Polgármesternek, hogy az 1. 2. és 3. sz. mellékletként megjelölt szerződések egyes
pontjaiban hivatkozott külön megállapodások megkötéséhez szükséges tárgyalásokat
lefolytassa, és a szerződéseket aláírja.
Felelős: Habis László polgármester
Dr Kovács Luca jegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő:

2. Határozati javaslat:

Gazdasági

2016. december 15.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Központ Egri Tankerületi Központnak
átadandó köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatosan felhatalmazza az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézményét, hogy a működtetéssel összefüggő karbantartási
feladatok tekintetében szerződéses ajánlattal éljen a Tankerület felé, arról tárgyalást
folytasson, és szerződést kössön.
Felelős: Habis László polgármester
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Határidő:

2016. december 15.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
160/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
1. H a t á r o z a t i j a v a s l a t :

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján jóváhagyja a Klebelsberg
Központ Egri Tankerületi Központjával kötendő átadás-átvételi megállapodást,
vagyonkezelési szerződést, használati megállapodás módosítást, és együttműködési
megállapodás megszüntetését jelen határozat 1, 2 3. és 4. számú mellékletei szerinti
tartalommal. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a működtetésbe adással
összefüggő szerződések aláírására. Továbbá a Közgyűlés felhatalmazást ad a
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Polgármesternek, hogy az 1. 2. és 3. sz. mellékletként megjelölt szerződések egyes
pontjaiban hivatkozott külön megállapodások megkötéséhez szükséges tárgyalásokat
lefolytassa, és a szerződéseket aláírja.
Felelős: Habis László polgármester
Dr Kovács Luca jegyző
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Határidő:

2. Határozati javaslat:

2016. december 15.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Klebelsberg Központ Egri Tankerületi Központnak
átadandó köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatosan felhatalmazza az Egri
Közszolgáltatások Városi Intézményét, hogy a működtetéssel összefüggő karbantartási
feladatok tekintetében szerződéses ajánlattal éljen a Tankerület felé, arról tárgyalást
folytasson, és szerződést kössön.
Felelős: Habis László polgármester
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Határidő:

2016. december 15.

7. Előterjesztés az egri 4567/A hrsz.-ú érseki pincerendszer elidegenítéséről (VGB,
VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Dr. Fejes Szonja jogász, vagyongazdálkodási iroda

A napirendet az előterjesztő visszavonta.
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8. Előterjesztés a déli iparterületen elvégzett közműkiváltás során keletkezett
térvilágítási eszközök átadásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Dr. Fejes Szonja jogász, vagyongazdálkodási iroda

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Fejes Szonja
Összefoglalja az előterjesztést.

Misz József
Ezek a beruházások mikor valósultak meg?

Dr. Fejes Szonja
Ez évben tavasszal. Sok egyeztetést igényelt a MÁV Zrt.-vel. A műszaki tartalmat ők
határozták meg.

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 (egyszerű szavazattöbbség):

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat
által az egri 9836 és 9838/3 hrsz.-ú állami tulajdonú, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében
lévő ingatlanokon megépített, nettó 34.484.620 Ft-os értéken nyilvántartott vasúti
térvilágítási eszközök térítésmentes átadásához a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
részére.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
átadáshoz szükséges megállapodást aláírja.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet, Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2017. február 28.
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Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
161/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul az önkormányzat
által az egri 9836 és 9838/3 hrsz.-ú állami tulajdonú, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében
lévő ingatlanokon megépített, nettó 34.484.620 Ft-os értéken nyilvántartott vasúti
térvilágítási eszközök térítésmentes átadásához a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
részére.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
átadáshoz szükséges megállapodást aláírja.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás, Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet, Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2017. február 28.
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21. Előterjesztés a VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola
részére tantermek használatának biztosításáról (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Előadó:

Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Meghívott:

Bodnár Gábor igazgató, EKVI

Ballagó Zoltán Egri Tankerületi Elnök
A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Bodnár Gábor
Az iskola működéséhez korábban elegendő volt egy éves időtartamra megkötni a
teremhasználatról szóló szerződést, azonban jelenleg a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC törvény 22. § (2) bekezdése szerint a köznevelési intézménynek a feladatai
ellátásához szükséges, hogy az intézmény állandó, saját székhellyel, telephely esetén
állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel rendelkezzen.
Az intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, telephellyel, ha a fenntartója
igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek
feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény működéséhez legalább öt nevelési
évre, tanítási évre biztosított. Mivel a tankerület átveszi a Dobó iskolát is, így az ő
jóváhagyásuk is szükségessé válik a kérdésben.

Ballagó Zoltán
Egyeztettek az érintett intézményvezetőkkel. A Dobó István Gimnázium vezetésétől
írásbeli választ kapott, hogy nincs a teremhasználat ellen kifogásuk.
Egy nyilatkozatot adott ki, mely szerint, ha átveszik a vagyonkezelést ez a szerződés
folytatódhat. Olyan megoldást próbáltak találni, amely minden félnek megfelelő állapot
lehet.
Misz József
Milyen iskoláról van szó?

Bodnár Gábor
Az iskola a Dobó István Gimnáziumban működik már egy – két éve működik, ennek a
folytatása lenne ez most. Az előző iskolavezetés évenként kérte a szerződéshosszabbítást.
Maga a képzés délutánonként zajlik. A két iskola nem zavarja egymás működését.
Orosz Lászlóné
A bérleti díj?

Bodnár Gábor
Ezt minden évben újra kalkulálják. A következő tanévben már a tankerületi centrumnak
kell kalkulálnia. Maga a bérleti díj ÁFA mentes.
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Tóth István
Hányan vesznek részt az iskola képzésében? Mert hasonló képzés nyújtó intézmény van
Egerben. Szükséges ennyi hasonló profilú képzés Egerben?

Dr. Palotai Zsuzsanna
Valószínűleg az iskola azért tudott elindulni, mert volt rá kereslet. Ha a bizottság nem
járul hozzá az 5 éves teremhasználathoz, akkor ellehetetlenítenek egy iskolát. Ebbe az
iskolába már gyerekek járnak. Ha most indulna, akkor lennének ezek a kérdések jogosak.
Maga az iskola harmadik tanéve működik.
File Sándor
Ha humán területtel foglalkozó bizottság lennének, sem lenne, kompetenciájuk az
Egerben működik iskolák létszámának felülvizsgálatához. Van egy olyan tendencia az
állam részről, hogy szeretnék a saját kézben lévő intézményeket megerősíteni. Ebből
kiindulva vélhetően ez a képzési rendszer el fog halni.
Úgy kell gondolkodniuk, hogy vannak tantermek, amelyeknek van befogadási kapacitásuk
a nappali oktatáson kívül és ebből bevételhez lehet jutni.
Ringert Csaba
Érdemes rögzíteni, hogy ez a bérbeadás nettó módon történjen.

Orosz Lászlóné
Ez a nettó érték szerepeljen a határozati javaslatban is.
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.
Bizottsági döntés:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottsága saját hatáskörében
eljárva jóváhagyja az Egri Dobó István Gimnázium (3300 Eger, Széchenyi út 19.)
tantermeinek és számítástechnika szaktantermének használatát a VIK Vendéglátó,
Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola részére elméleti és gyakorlati
oktatás folytatására, ki az alábbiak szerint:
- A teremhasználat érinti a nyitvatartási időt (6.30-18.00 óráig), ezért a
megállapodás megkötéséhez szükséges a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
hozzájárulása.
-

A használat díja (nettó):

tanterem

számítástechnika
szaktanterem
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munkanap

1.600.-Ft/óra

hétvége
-

2.100.-Ft/óra

3.000.-Ft/óra
3.500.-Ft/óra

A használati díjat a bérlő abban az esetben is köteles megfizetni, amennyiben a
szerződésben lekötött időben nem veszi igénybe a termeket.
A használati megállapodás 5 éves időtartamra köthető.

A használati megállapodás kizárólag oktatási tevékenységre vonatkozhat.

A Városgazdálkodási Bizottság felhatalmazza Bodnár Gábort, az EKVI igazgatóját a
használati megállapodások megkötésére.
Felelős:
Bodnár Gábor az EKVI igazgatója
Szűcs Tamás a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Határidő:
2016. december 01.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
162/2016 (XI. 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 jóváhagyja az Egri Dobó István Gimnázium (3300 Eger, Széchenyi út 19.)
tantermeinek és számítástechnika szaktantermének használatát a VIK Vendéglátó,
Turisztikai, Szépészeti és Üzleti Baptista Középiskola részére elméleti és gyakorlati
oktatás folytatására, ki az alábbiak szerint:
- A teremhasználat érinti a nyitvatartási időt (6.30-18.00 óráig), ezért a
megállapodás megkötéséhez szükséges a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
hozzájárulása.
-

A használat díja (nettó):

tanterem
munkanap

1.600.-Ft/óra

számítástechnika
szaktanterem
3.000.-Ft/óra
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hétvége
-

2.100.-Ft/óra

3.500.-Ft/óra

A használati díjat a bérlő abban az esetben is köteles megfizetni, amennyiben a
szerződésben lekötött időben nem veszi igénybe a termeket.
A használati megállapodás 5 éves időtartamra köthető.

A használati megállapodás kizárólag oktatási tevékenységre vonatkozhat.

A Városgazdálkodási Bizottság felhatalmazza Bodnár Gábort, az EKVI igazgatóját a
használati megállapodások megkötésére.
Felelős:
Bodnár Gábor az EKVI igazgatója
Szűcs Tamás a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Határidő:
2016. december 01.

9. Előterjesztés a beépítetlen ingatlanok használati díjáról szóló 45/2015. (X. 29.)
közgyűlési határozat módosításáról (VGB, KGY)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Forgácsné dr. Jakab Katalin jogász, vagyongazdálkodási iroda
Dr. Fejes Szonja jogász, vagyongazdálkodási iroda

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Dr. Fejes Szonja
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 (egyszerű szavazattöbbség):

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alábbiak szerint módosítja
475/2015. (X. 29.) közgyűlési határozatát:
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelete X. Fejezetében
szabályozott ingatlanhasznosítás esetére az ingatlan használata után fizetendő
díjakat a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.)
rendelete 1. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alkalmazásával az
alábbiak szerint állapítja meg:
I. Övezet: 400 Ft + Áfa /m2/hó
II. Övezet: 600 Ft + Áfa /m2/hó
III. Övezet: 150 Ft + Áfa /m2/hó
IV. Övezet: 100 Ft + Áfa/m2/hó
A Szépasszonyvölgyben a pince előkertek bérbeadása legalább 6 hónapos
időtartamra történhet.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt.
Határidő: 2016. november 30.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
163/2016 (XI. 16.) 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
475/2015. (X. 29.) közgyűlési határozatát:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) rendelete X. Fejezetében
szabályozott ingatlanhasznosítás esetére az ingatlan használata után fizetendő
díjakat a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.)
rendelete 1. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alkalmazásával az
alábbiak szerint állapítja meg:
I. Övezet: 400 Ft + Áfa /m2/hó
II. Övezet: 600 Ft + Áfa /m2/hó
III. Övezet: 150 Ft + Áfa /m2/hó
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IV. Övezet: 100 Ft + Áfa/m2/hó
A Szépasszonyvölgyben a pince előkertek bérbeadása legalább 6 hónapos
időtartamra történhet.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
EVAT Zrt.
Határidő: 2016. november 30.

10. Előterjesztés a Külsősor úti 9862/1, 9883/11 és 9861 hrsz-ú ingatlanok telekhatár
rendezéséről (VGB, VKB, VPÜB)
Előterjesztő:

Orosz Lászlóné tanácsnok

Előadó:

Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kormos Ildikó
Röviden összefoglalja az előterjesztést.

Tóth István
A használati díj megállapításával kapcsolatban kérdezi, hogy az eltérő
közterülethasználati díj, hogyan került kiszámításra? Visszamenőleg mennyi időtartamra
lett meghatározva?

Kormos Ildikó
Jogosultságuk 5 évre visszamenőleg lenne, azonban az Unicar Kft. korábban jelezte, hogy
szeretné rendezni a telekhatárokat a valóságnak megfelelően. Kiszámlázva az 5 év és a
bejelentés közötti időszakra lett. Ez körülbelül 2 év és 4 – 5 hónap.
Tóth István
Érdekes, hogy akkor az eltérő közterület használati díj, mint a csere alap.

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:
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Bizottsági döntési javaslat
1. A)
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, hogy Eger MJV Önkormányzata megvásárolja a
9883/11 hrsz-ú ingatlan 70 m2 térmértékű részét nettó 7.550 Ft+Áfa/m2 áron,
és azt a 9862/1 hrsz-ú ingatlanhoz csatolja. A vételár fedezete a II/201/4
Modern Városok Program kiadásai címszám - Déli iparterület fejlesztés
előkészítő munkái alcímen rendelkezésre áll.
B)
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, hogy Eger MJV Önkormányzata megvásárolja a
9861 hrsz-ú ingatlan 18 m2 térmértékű részét nettó 5.360 Ft+Áfa/m2 áron, és
azt a 9862/1 hrsz-ú ingatlanhoz csatolja. A vételár fedezete a II/201/4 Modern
Városok Program kiadásai címszám - Déli iparterület fejlesztés előkészítő
munkái alcímen rendelkezésre áll.
C)
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, hogy az UNICAR Autócentrum Kft. megvásárolja
Eger MJV Önkormányzata tulajdonában álló 9862/1 hrsz-ú ingatlan 46 m2
térmértékű részét nettó 7.550 Ft/m2 áron és azt a 9883/11 hrsz-ú ingatlanához
csatolja.
D)
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, Eger MJV Önkormányzata kötelezze az UNICAR
Autócentrum Kft-t az általa elfoglalt önkormányzati tulajdonú terület
használatáért nettó 277.680 Ft használati díj megfizetésére.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a telekhatár rendezések
érdekében szükséges dokumentumok és szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2017. március 31.
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Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „nem” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
164/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, hogy Eger MJV Önkormányzata megvásárolja a 9883/11
hrsz-ú ingatlan 70 m2 térmértékű részét nettó 7.550 Ft+Áfa/m2 áron, és azt a 9862/1
hrsz-ú ingatlanhoz csatolja. A vételár fedezete a II/201/4 Modern Városok Program
kiadásai címszám - Déli iparterület fejlesztés előkészítő munkái alcímen
rendelkezésre áll.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2017. március 31.
165/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, hogy Eger MJV Önkormányzata megvásárolja a 9861 hrszú ingatlan 18 m2 térmértékű részét nettó 5.360 Ft+Áfa/m2 áron, és azt a 9862/1 hrszú ingatlanhoz csatolja. A vételár fedezete a II/201/4 Modern Városok Program
kiadásai címszám - Déli iparterület fejlesztés előkészítő munkái alcímen
rendelkezésre áll.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
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Dr. Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2017. március 31.
166/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, hogy az UNICAR Autócentrum Kft. megvásárolja Eger
MJV Önkormányzata tulajdonában álló 9862/1 hrsz-ú ingatlan 46 m2 térmértékű
részét nettó 7.550 Ft/m2 áron és azt a 9883/11 hrsz-ú ingatlanához csatolja.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2017. március 31.
167/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság saját hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy elfogadja az
alábbi előterjesztést.
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottsága saját
hatáskörben hozzájárul, Eger MJV Önkormányzata kötelezze az UNICAR
Autócentrum Kft-t az általa elfoglalt önkormányzati tulajdonú terület
használatáért nettó 277.680 Ft használati díj megfizetésére.
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a telekhatár rendezések érdekében
szükséges dokumentumok és szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Dr. Bánhidy Péter Jogi Irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2017. március 31.
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11. Előterjesztés a Mekcsey út fejlesztéséhez kapcsolódó ingatlanrész vásárlásokról
(TOP) (VGB, VPÜB, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Kormos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kormos Ildikó
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 javaslatok (egyszerű szavazattöbbség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6051/1
hrsz.-ú, „Kivett hotel, büfé, udvar” megnevezésű ingatlan cca. 94 m2
nagyságú részének nettó 20.300 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225
TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6053 hrsz.ú, „Kivett társasház, társasgarázs, udvar” megnevezésű ingatlan cca. 9 m2
nagyságú részének nettó 20.300 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225
TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
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A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6062/2
hrsz.-ú, „Kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan cca. 21 m2 nagyságú
részének nettó 30.600 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225 TOP
ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6083 hrsz.ú, „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan cca. 22
m2 nagyságú részének nettó 26.700 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a
II/225 TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6084/2
hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan cca. 30 m2
nagyságú részének nettó 22.200 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225
TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
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A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
168/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

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

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6051/1
hrsz.-ú, „Kivett hotel, büfé, udvar” megnevezésű ingatlan cca. 94 m2
nagyságú részének nettó 20.300 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225
TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6053 hrsz.ú, „Kivett társasház, társasgarázs, udvar” megnevezésű ingatlan cca. 9 m2
nagyságú részének nettó 20.300 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225
TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
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A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6062/2
hrsz.-ú, „Kivett lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan cca. 21 m2 nagyságú
részének nettó 30.600 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225 TOP
ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6083 hrsz.ú, „Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan cca. 22
m2 nagyságú részének nettó 26.700 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a
II/225 TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt az egri 6084/2
hrsz.-ú, „Kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan cca. 30 m2
nagyságú részének nettó 22.200 Ft/m2 áron történő megvásárlásáról a II/225
TOP ingatlan vásárlás, tervezés, előkészítés címszám terhére.
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A Közgyűlés felhatalmazza Polgármestert a szerződés aláírására, a
tulajdonossal történő megegyezés hiányában a kisajátítási eljárás
megindítására.
Felelős: Habis László polgármester
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Bánhidy Péter Jogi Iroda vezetője
Határidő: 2017. március 31.

19. Előterjesztés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által kiírt HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtásáról (VKB, VGB, KGY)
Előterjesztő:

Herman István alpolgármester

Előadó:

Tuza Róbert irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Herman István
Ez olyan előterjesztés, amit mindenki nyugodt szívvel fog megszavazni. Sajnos
Magyarországon nem felelhető az I. világháború hőseiről szóló nyilvántartás. Egerben
maga a temető igényli a felújítást. A város vigyázott rájuk és karbantartotta őket, mégis a
rongálások miatt felújítást igényelnek. Ezzel a pályázattal lehetőség nyílik a megújításra.
A bizottsági döntésekre alapozva beadják a pályázatot és majd hiánypótlással megküldik a
közgyűlés döntését. Ez egy jó és támogatandó ügy, kérik a bizottság támogatását.

Tóth István
Támogatandónak tartja, hogy ez a pályázat kiírásra került. Örül, hogy ez által méltó
módon emlékeznek az I. világháborúban elhunytakról. Közben számolgatott és a II.
világháború 75 éves évfordulója 2020-ban lesz. Esetleg van arra lehetőség, hogy a II.
világháború elhunytairól is megemlékezzenek? Erre fel kellene hívni a döntéshozók
figyelmét.
Herman István
Ebben a tekintetben nála nyitott kapukat dönget Képviselő úr. Tolmácsolni tudja a
jelenlegi kormány felé. Egerben több II. világháborúra emlékező emlékmű van elhelyezve.

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 jóváhagyja Magyarországon
található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt HIM-HF16 kódszámú pályázat
benyújtását. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat, illetve a Támogatási
Szerződés aláírására és benyújtására. A Közgyűlés a kivitelezés megvalósításához
szükséges 2.000.000,- Ft önerőt a 2017. évi Költségvetésből biztosítja.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester

2017. március 31.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
169/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja Magyarországon
található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt HIM-HF16 kódszámú pályázat
benyújtását. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Pályázat, illetve a Támogatási
Szerződés aláírására és benyújtására. A Közgyűlés a kivitelezés megvalósításához
szükséges 2.000.000,- Ft önerőt a 2017. évi Költségvetésből biztosítja.
Felelős:

Határidő:

Habis László polgármester

2017. március 31.
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18. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a
történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló 46/2015. (Xi.26.) rendelet
módosításáról (VKB, VGB, VPÜB, KGY) (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Kovács – Csatlós Tamás tanácsnok

Előadó:

Tuza Róbert irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Kiss Zoltán
Összefoglalja a rendelet tervezetben foglaltakat.

Misz József
A mozgáskorlátozottak hogyan tudnak bejutni a belvárosba?

Kiss Zoltán
Nagyon érdekes és kényes téma. Egyrészt szeretnének segítséget nyújtani nekik a
belvárosba jutáshoz. Másrészt amennyiben nyitnak egy ilyen kiskaput akkor sajnos a
visszaéléseket is kinyitják vele együtt. Ezért is próbálnak ehhez a kérdéshez óvatosan
nyúlni. Jó lenne a belváros szélén növelni a mozgáskorlátozott parkolók számát, ezzel
segítve a belvárosi intézmények megközelítését. Ezzel együtt jó lenne az ellenőrzéseket is
szigorítani, mert sokszor a mozgáskorlátozott parkolóba beparkolnak olyanok is, akik
erre nem jogosultak. Így azokat zárják ki akár rövid időre is, akik erre jogosultak
lennének. Az előterjesztővel egyeztetve szeretnék kiemelni, hogy ezeknek a parkolóknak
a számát növelni fogják, a Kossuth Lajos utca felújításánál is figyelni fognak erre.
Misz József
Jelenleg mennyi mozgáskorlátozott parkoló áll rendelkezésre?

Kiss Zoltán
Jelenleg a következők állnak rendelkezésre: Érseki Palota mögött van 1 ide behajtási
engedéllyel kell rendelkezni, a Bajcsy Zsilinszky utcában az OTP előtt van 2, az
Angolkisasszonyok környékén van 3, illetve a Zalár utcában is található. A
mozgáskorlátozott kártyával a fizető várakozóhelyen is lehet parkolni. Szeretnének még a
Hibay és a Kossuth Lajos utca találkozásánál kialakítani ilyen jellegű parkolót. Az
engedély kiváltására a mozgáskorlátozott személy hozzátartozója is jogosult.

Haász Tamásné
Jelezni szeretné, hogy a Piac környékén nem tudnak bemenni a mozgáskorlátozottak.
Szeretnének ott bevásárolni, de nem tudják megközelíteni. A majdani felújításánál
figyeljenek erre.
Kiss Zoltán
A piaccsarnoknál három mozgáskorlátozott parkoló került kialakításra.
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Orosz Lászlóné
Sok mozgáskorlátozott szülővel rendelkező állampolgár kereste meg. Ezek az emberek
többsége a belvárosban laknak. Ahhoz, hogy a szülőket el tudják vinni orvoshoz, meg kell
állniuk a házaik előtt. A jövőben ezt hogyan lehetne jobban tolerálni? Van lehetőség olyan
mozgáskorlátozott kártya kibocsájtásra, amely 10 – 15 perces várakozásra jogosít?
Kiss Zoltán
Nehéz ezt a kérdést kezelni, megoldani. Szeretnének segíteni, de a visszaélések körét nem
szeretnék kibővíteni. A hozzátartozók rendelkezhetnek mozgáskorlátozott kártyával, ha
kiteszik még a tárcsát, akkor KRESZ szerint nem lehet őket megbüntetni. A várakozásnál
le kell annyira húzódni, hogy elférjen a gépjármű mellett egy másik. Ebben a formában az
alap rendelet is képest ezt a helyzetet kezelni. A rendelet 19. §. (1) bekezdése c.) pontja
kezeli.

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 történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló 46/2015. (XI.26.)
rendelet módosításáról szóló napirendet.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
170/2016 (XI.16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
rendelet-tervezete a történelmi belváros közlekedési rendjéről szóló 46/2015. (XI.26.)
rendelet módosításáról szóló napirendet.
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20. Előterjesztés a Déli Iparterület fejlesztése során a városi fő szennyvízgyűjtő vezeték
kiváltása kapcsán szükségessé váló pénzügyi fedezet biztosítására (VGB, VPÜB,
KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Tuza Róbert irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Tuza Róbert
Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat.

Tóth István
A mellékelt helyszínrajz alapján az vehető észre hogy van egy színtbeli kerékpáros és
gyalogos átvezetés. Ez miért nem rendes forgalmi útként funkcionál? A Külsősor útról
nincsen átkötés a gépjárművel közlekedők számára a Kistályai útra. Ez akár a Kertész út
és Sas út forgalmának megkönnyítése, tehermentesítése is lehetne.

Orosz Lászlóné
A K2-nél süllyesztett gyalogos és kerékpáros út lesz. Az egy másik lehetőség, hogy a ZF
telephelyre is átvezethet majd ez az út.
Tuza Róbert
A három vasúti kereszteződés kapcsán a MÁV-val több előzetes egyeztetés is történt. Ami
a Faiskola utat köti, össze a Külsősor úttal már rendelkeznek engedéllyel a MÁV-tól. A
másik kettő tekintetében teljes értékű átjáró megvalósítását kezdeményezték. Ez
megoldaná a kelet – nyugati összeköttetést is. Ezt a MÁV nem engedélyezi, a biztosító-,
váltóberendezések miatt. A vasúti szabványok nem engedik meg a közúti átkelést.
Tóth István
Esetleg vasúti felüljáró megvalósítható lenne?
Tuza Róbert
A magas feszültség miatt nem.

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:
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Határozat javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Déli Iparterület
fejlesztése során a városi fő szennyvízgyűjtő vezeték kiváltása kapcsán szükségessé váló 70
millió Ft. pénzügyi fedezet biztosítását a 2017. évi költségvetés terhére.
Felelős:

Tuza Róbert irodavezető
Városüzemeltetési Iroda
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő: 2017. március 15.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
171/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Déli Iparterület
fejlesztése során a városi fő szennyvízgyűjtő vezeték kiváltása kapcsán szükségessé váló 70
millió Ft. pénzügyi fedezet biztosítását a 2017. évi költségvetés terhére.
Felelős:

Tuza Róbert irodavezető
Városüzemeltetési Iroda
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet irodavezető
Gazdasági Iroda
Határidő: 2017. március 15.
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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.) Önkormányzati rendelet módosítására (VGB, VPÜB,
KGY) (egy fordulóban tárgyalt)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2016. évi költségvetést második alkalommal módosítják. Összeségében 1,7 milliárd
forintról szól. Ennek egy kisebb része pótelőirányzat. A másik igen jelentős tétel az átvett
pénzeszközök és támogatások az államháztartáson belülről. Itt elsősorban a TOP források
átvett pénzei jelennek meg.
A legjelentősebb volumen a polgármester saját hatáskörben végrehajtott finanszírozási
célú bevétel illetve kiadásnak az elszámolása. Ez a kincstárjegyvásárlást és visszavásárlást
jelenti.
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hétfőn tárgyalta a napirendet, véleményük
alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelő, pénzügyi szempontból alátámasztott, előre
mutató az önkormányzati pénzgazdálkodás szempontjából, valamint jellemzi az
átgondolt gazdálkodás és az óvatosság.

Orosz Lászlóné
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságot, szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Döntési javaslat:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II. 12.) Önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
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172/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2016. (II. 12.) Önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet.

13. Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak
módosítására (VGB, VPÜB, VSZCSB, VIB, 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 4.900.000 Ft-os
emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

Gazdasági

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám) a beruházási kiadások kiemelt
előirányzatának 554.600 Ft-os emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati
feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
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Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

Gazdasági

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Dobó István
Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám) – többletbevétel előirányzatosítása miatt
– a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 45.769.000 Ft-os, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának 11.488.087 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 87.027.687 Ft-os emelését az intézményi működési bevételek
kiemelt előirányzatának 144.284.774Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális
és Művészeti Központnál ( I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám) – többletbevétel
előirányzatosítása miatt – a személyi juttatások kiemelt előirányzatának
11.024.102 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
kiemelt előirányzatának 2.678.857 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 2.500.000 Ft-os emelését az intézményi működési bevételek
kiemelt előirányzatának 16.202.959 Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál a V/12/5/K Tartalékok/Önkormányzati feladatellátás
tartaléka 1.031.800 Ft-tal történő csökkenését, a II/36/1/1/Ö Önkormányzati
feladatellátás
kiadásai/Önkormányzati
Tervtanács/Működési
költségvetés/Személyi juttatások 822.280 Ft összeggel és a II/36/1/2/Ö
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Önkormányzati feladatellátás kiadásai/Önkormányzati Tervtanács/Működési
költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
209.520 Ft összeggel történő növelését.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

Gazdasági

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Harlekin
Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám) a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 5.056.000 Ft-os emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati
feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
173/2016 (XI. 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, hogy a
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám. 7. alcímszám)
történjen meg a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 4.900.000 Ft-os
emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

Gazdasági

43

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek
Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám) a beruházási kiadások kiemelt
előirányzatának 554.600 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. november 24.

Gazdasági

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Dobó István
Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám) – többletbevétel előirányzatosítása miatt
– a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 45.769.000 Ft-os, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt
előirányzatának 11.488.087 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 87.027.687 Ft-os emelését az intézményi működési bevételek
kiemelt előirányzatának 144.284.774Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális
és Művészeti Központnál ( I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám) – többletbevétel
előirányzatosítása miatt – a személyi juttatások kiemelt előirányzatának
11.024.102 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
kiemelt előirányzatának 2.678.857 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 2.500.000 Ft-os emelését az intézményi működési bevételek
kiemelt előirányzatának 16.202.959 Ft-os egyidejű emelésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál a V/12/5/K Tartalékok/Önkormányzati feladatellátás
44

tartaléka 1.031.800 Ft-tal történő csökkenését, a II/36/1/1/Ö Önkormányzati
feladatellátás
kiadásai/Önkormányzati
Tervtanács/Működési
költségvetés/Személyi juttatások 822.280 Ft összeggel és a II/36/1/2/Ö
Önkormányzati feladatellátás kiadásai/Önkormányzati Tervtanács/Működési
költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
209.520 Ft összeggel történő növelését.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

Gazdasági

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Harlekin
Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám) a dologi kiadások kiemelt
előirányzatának 5.056.000 Ft-os emelését, az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati
feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2016. november 24.

14. Előterjesztés az Önkormányzat számlavezetése tárgyában (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
Összefoglalja az előterjesztésben leírtakat.

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 hozzájárul ahhoz, hogy a
számlavezetésre vonatkozó szerződést az önkormányzat a jelenlegi kondíciókkal kösse
meg 2 éves időtartamra (2017. január 1-től – 2018. december 31-ig) a Raiffeisen Bank Zrtvel.
Felelős:

Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2016. december 31.
Szavazás

Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
174/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
számlavezetésre vonatkozó szerződést az önkormányzat a jelenlegi kondíciókkal kösse
meg 2 éves időtartamra (2017. január 1-től – 2018. december 31-ig) a Raiffeisen Bank Zrtvel.
Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.
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15. Előterjesztés a „Kölcsönszerződés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
fejlesztési célok megvalósítása érdekében” megindított versenyeztetési eljárás
eredményéről (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
Az idén olyan nagyságrendű hitelfelvétel szerepel az anyagban, ami nincs kormány
engedélyhez kötve. Lefolytatták a versenyeztetési eljárást. Öt hitelintézetnek küldtek
ajánlatkérést. Ebből négyen tettek is ajánlatot. Tárgyalások lefolytatása után kértek egy
végső ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatott a Raiffeisen adta. Ez még a tavalyi kölcsönnél
is kedvezőbb kamatot jelent.
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 „Kölcsönszerződés Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében” indított
95.000 E Ft kölcsönösszegre vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
amelynek keretében a 3 havi BUBOR+0,495%-os legkedvezőbb ajánlatot adó Raiffeisen
Bank Zrt-t választja nyertes ajánlattevőnek. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményeként
kötendő szerződést aláírja.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

Szavazás
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Orosz Lászlóné
Megállapítja, hogy a bizottság 6 „igen” és 1 „tartózkodó” szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
175/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
határozati javaslat elfogadását:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Kölcsönszerződés Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata részére fejlesztési célok megvalósítása érdekében” indított
95.000 E Ft kölcsönösszegre vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
amelynek keretében a 3 havi BUBOR+0,495%-os legkedvezőbb ajánlatot adó Raiffeisen
Bank Zrt-t választja nyertes ajánlattevőnek. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás eredményeként
kötendő szerződést aláírja.
Felelős: Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Határidő: 2016. december 31.

16. Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I-III.
negyedévi gazdálkodásáról (valamennyi bizottság, KGY)
Előterjesztő:

Habis László polgármester

Előadó:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

A napirendhez tartozó előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Összefoglalja a tájékoztatóban foglaltakat.

Tóth István
A vagyoni típusú adóknál a telekadó tekintetében van 100. 000 forint előirányzat és 296.
000 forint teljesült. Ugyanakkor nincs telekadó. Ez hátralék lenne?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Igen, hátralék. A hátralékokat 5 évre visszamenőleg szedik be.
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Orosz Lászlóné
Szerepel az anyagban, hogy a legnagyobb 300 adózó jelentősen teljesített. Ez az iparűzési
adóra vonatkozik?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az összes adóra vonatkozik. A következő oldal, ami az iparűzési adó összesítésére
vonatkozik.
Haász Tamásné
A vagyoni típusú kiadások tekintetében kérdezi, hogy a teljesítés közel 100%-os lesz?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A vagyoni kiadásoknál szerepelnek az EVAT Zrt.-vel kapcsolatos elszámolások kiadási lába.
Itt tartják még nyilván a pályázatokkal kapcsolatos előkészítő feladatoknak az előirányzatai
is. Várható, hogy év végéig lesz megtakarítás.

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 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
176/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi
tájékoztató elfogadását.
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17. Tájékoztató a 2016. évi szeptember havi polgármesteri és intézményvezetői saját
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (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 7 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
177/2016 (XI. 16.) VGB döntés:

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