Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
rendelettervezete
Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló
28/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
I.
Az Alapokmány módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot 2 bizottság
létrehozására:
1./ Az elmúlt 10 év vitatott döntéseit vizsgáló Bizottság 5 fővel
2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Magyarország Kormánya
közötti együttműködésért felelős Bizottság 5 fővel
1 / Az 5 fős állandó bizottság - a jövőben elkerülendő a meddő vitákat, amik a korábbi
beruházásokból, döntésekből fakadnak -, az elmúlt 10 év legfontosabb beruházásait,
vitatott döntéseit – azoknak minden pozitív vagy negatív hatásával együtt –
megvizsgálja, majd egy, a teljes nyilvánosság számára elérhető jelentést készít.
Elsődleges cél ezzel az, hogy a múltból tanuljunk, a jelent pedig a jövő érdekében ne a
meddő és felesleges vitákra pazaroljuk, hanem az azokból fakadó szükséges lépések
megtervezésére.
A jelentésekből olyan stratégiailag fontos következtetéseket von le a bizottság, amelyek
alapvetően meghatározzák , hogy milyen mulasztásokat kell mindenképpen pótolnia
vagy éppen korrigálnia a jelenlegi Közgyűlésnek.
Az elmúlt 10 év vitatott döntéseit vizsgáló Bizottság tagjaira az alábbiak szerint
teszek javaslatot:
Elnök: Dr. Pócs Alfréd
Képviselő tagok:
Farkas Attila
Bódi Zsolt
Szakértő tagok:
Bognár Ignác
Dr. Szalóczi Géza

2./ Ugyanígy szükség van az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Magyarország Kormánya közötti együttműködésért felelős bizottság
létrehozására is.
A bizottság 5 főből áll, az alábbi tagokra teszek javaslatot:
Elnök: Kovács- Csatlós Tamás
Képviselő tagok:
Dr. Pápai Ákos
Földvári Győző
Szakértő tagok:
Hegedűs János
Karanyicz Balázs

Állandó meghívott a mindenkori országgyűlési képviselő, aki tanácskozási joggal vesz
részt a bizottság ülésein.
II.
A Mötv 58. szerint :
„(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság
kivételével a bizottságot megszüntetheti.”
Javaslom az Egri Értéktár Bizottság megszüntetését és az alábbi két feladatkörét a
Városimázs Bizottságnak átadni, mely döntéseket a bizottság a Közgyűlés által
átruházott hatáskörben hozna meg:
„A Bizottság szervezi a városban fellelhető nemzeti értékek azonosítását, gondozza a
városban fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.
Javaslatot tesz az önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott
létrehozott nemzeti érték felvételére a települési értéktárba a polgármesterhez, illetve a
megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatban”
Az Egri Értéktár Bizottság a rendeletmódosítás hatálylépésével egyidejűleg szűnik meg,
mely egyben a bizottsági tagság megszűnését is jelenti.
III.
Az önkormányzat alakuló Közgyűlése óta folyamatosan felülvizsgáljuk a jelenlegi, az
önkormányzat és szerveivel összefüggő helyi rendeleteket. A deregulációs folyamat

eredményekén több szempontból is, célszerűnek tartom az eltelt 24 év alatt többször
módosított, az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését és a jelenleg hatályos Alapokmányunkba, 35/A
szakaszként történő beemelését. Az Alapokmány jelenleg is tartalmaz a tanácsnokokra,
az önkormányzati biztosra, képviselőkre és a képviselőcsoportra rendelkezéseket, így
egy helyen lennének szabályozva a rájuk vonatkozó rendelkezések.
IV.
További módosítást igényelnek az ülés összehívásával, levezetésével kapcsolatos,
valamint az akadályoztatás esetén követendő szabályok.
A módosítás lehetőséget biztosít arra is, hogy a válaszadásra jogosultak időkorlát nélkül
kifejthessék a hozzászólások függvényében az álláspontjukat.
Javaslom továbbá, mint elavult intézményt, a széksértés eltörlését. Célszerűnek tartjuk,
hogy az ülést, mint levezető elnök, a polgármester vezesse mindvégig és a hozzászólások
időtartamát is a kialakult gyakorlatnak megfelelően módosítanánk.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a rendeletmódosítást.
Eger, 2020. január 28.

Mirkóczki Ádám s.k
polgármester

