2010. augusztus 26.

1. oldal

EGER MEGYEI JOGÚ
VÁROS
RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK
TÁRA
2010. augusztus 26.

9. szám
RENDELETEK

25/2010. (VIII. 27.) sz. önk. rendelet

az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló
10/2010. (II. 26.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására

2. oldal

26/2010. (VIII. 27.) sz. önk. rendelet

Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló 5/2008. (II. 01.) számú
önkormányzati
rendelet
módosítására
(Ráchegy
utcai
pincék)

11. oldal

27/2010. (VIII. 27.) sz. önk. rendelet

Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás
szabályairól
szóló 5/2008. (II. 01.) számú
önkormányzati
rendelet
módosítására (egri 3769/1 hrszú
ingatlan)

12. oldal

HATÁROZATOK
320/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

Eger
Megyei
Jogú
Város
Alapokmányáról szóló 13/1999.
(IV.21.) önkormányzati rendelet
valamint
az
önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló
3/1995
(II.15)
önkormányzati
rendelet módosítására

13. oldal
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2. oldal

321/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

Eger Helyi Városrendezési és
Építési
Szabályzatáról
szóló
27/2008. (VI. 27.) számú rendelet
módosításáról az Eger, Felsőváros
városrész Helyi Építési Szabályzat
és Szabályozási Terve

13. oldal

322/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a „Szépasszonyvölgyi Márai Aktív
Turisztikai
Látogatóközpont
kialakítása”
című
pályázat
támogatásához szükséges önerő
kiegészítéséről

13. oldal

323/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

Eger
Város
önkormányzati
gazdálkodásának
2010.
I. féléves helyzetéről készített
beszámoló elfogadására

14. oldal

324/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a
Közbeszerzési
módosítására

Szabályzat

15. oldal

325/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

Eger
Megyei
Jogú
Város
Településszerkezeti
Tervének
módosítása az egri 0560/3hrsz-ú
külterületi
ingatlan
területfelhasználása kapcsán, valamint
Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási Terv készítése a
területre vonatkozóan

19. oldal

326/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az egri 01051/15 hrsz.-ú ingatlan
belterületbe vonásáról és annak
kapcsán
Eger
MJV
Önkormányzatának 1/2004. (I. 30.)
számú rendelete alapján fizetendő
egyszeri összeg mértékéről

19. oldal

327/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

alapítványi támogatásról

19. oldal

328/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az Egri Vízilabda Klub támogatására

20. oldal

329/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az Egri TISZK Kft. 2010. évi üzleti
terv I. féléves beszámolójáról

20. oldal

330/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az Egri Városfejlesztési Kft. 2010.
évi
üzleti
terv
I.
féléves
beszámolójáról

20. oldal
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3. oldal

331/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az
Egerszalóki
Gyógyforrást
Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2010.
évi
üzleti
terv
I.
féléves
beszámolójáról

20. oldal

332/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az Agria Film Kft. 2010. évi üzleti
terv I. féléves beszámolójáról

21. oldal

333/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a Városgondozás Eger Kft. 2010. évi
üzleti terv I. féléves beszámolójáról

21. oldal

334/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az EVAT Zrt. 2010. évi üzleti
tervének I. félévi teljesítéséről,
valamint tájékoztató a Cégcsoport
2010. I. féléves tevékenységéről

21. oldal

335/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a
Soft
tevékenységek
koncepciójának elfogadásáról

22. oldal

336/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-tól
341/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-ig

az
önkormányzat
részvételével
működő
gazdasági
társaságok
közfeladat
ellátásának
felülvizsgálatáról

22-24. oldal

342/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

bérlőkijelölési jog megszüntetésére
és
bérlakásokkal
kapcsolatos
követelésről való lemondásra

24. oldal

343/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-tól
345/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-ig

bérleti
jog
visszafizetés
ellenértékének biztosítására Eger,
Gárdonyi u. 1 sz. (egri 5689. hrsz)
Eger, Almagyar u. 1.sz. (egri
6067/A-1.hrsz) Eger, Érsek u. 3.sz
(egri 4919/A-2.hrsz)

25-28. oldal

346/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a Valide Sultana ingatlanok bérleti
szerződésének elfogadásáról

28. oldal

347/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

"Az egri vár és erődrendszer
turisztikai attrakcióinak fejlesztése"
címmel akciótervi nevesítésre került
kiemelt projekt megvalósításában
való együttműködés feltételeiről,
valamint
a
szükséges
önerő
biztosításáról

28. oldal
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4. oldal

348/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a 2011. évi Bursa Hungarica
Önkormányzati
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz
történő
csatlakozásról

27. oldal

349/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-tól
351/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-ig

iparosított technológiával létesített
épületek
felújítására
megítélt
önkormányzati támogatás kifizetési
módjának megváltoztatására

27-28. oldal

352/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az Eger, Szvorényi úti közvilágítási
és erőátviteli hálózat ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
részére
történő
térítésmentes
átadásáról

28. oldal

353/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

gáz nyomásszabályozó állomások
használati jogának rendezésére

29. oldal

354/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az Eger, Deák F. úti közvilágítási
hálózat ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati
Szolgáltató Kft. részére történő
térítésmentes átadásáról

29. oldal

355/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

önkormányzati
intézmények
előirányzatainak módosítására

29. oldal

356/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az
Európai
Mobilitási
Hét
megrendezéséről 2010. szeptember
16-22. között

30. oldal

357/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

lejárt
határidejű
közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

30. oldal

358/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

„Eger
Ünnepe
2010.”
szervezetek támogatására

civil

30. oldal

359/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

nem
lakás
célú
helyiség
bérbeadására (Eger, Grónay S. u. 9.
szám alatti ingatlan)

31. oldal

360/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a 2009. évi helyi iparűzési adó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti célirányos
felhasználásáról

31. oldal
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5. oldal

361/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

az
Agria-Humán
Közhasznú
Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terv I.
féléves beszámolójáról

362/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

Eger Megyei Jogú Város Jó
Tanulója
Jó Sportolója cím adományozására

363/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a Hátrányos Helyzetű Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó
Programjában részt vevő tanuló
támogatására

364/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat
365/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat

a 2010. évközben megüresedő
garzonházi lakások bérbevételére
jogosultak
jegyzékének
jóváhagyására

366/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-tól
380/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-ig

lakásigénylési névjegyzékről

381/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-tól
392/2010. (VIII. 26.) sz. Kgy. hat-ig

elutasított szociális támogatások
ellen benyújtott fellebbezésekről

Ezen határozatokat a Közgyűlés Zárt ülésen hozta, így azokat a Határozatok Tára
nem tartalmazza!

2010. augusztus 26.

6. oldal

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének
25/2010. (VIII. 27.) számú önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2010. (II. 26.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
1. §
(1) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 10/2010. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész - Az
Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai - 2. § (1) bekezdése az alábbiakra
módosul:
„(1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi
költségvetésének finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét
12.643.410 ezer forintról 2.871.964 ezer forinttal 15.515.374 ezer forintra, a
finanszírozási kiadásokkal csökkentett főösszegét 14.361.558 ezer forintról 2.871.964
ezer forinttal 17.233.522 ezer forintra módosítja.
Ezen belül:
 a működési célú bevételt
ebből:
- intézményi működési bevételek
- önkormányzatok sajátos működési
bevételei
- önkormányzatok költségvetési
támogatása
- támogatásértékű
működési
bevételek
( ebből TB alaptól 33.900 e Ft)
- működési célú pénzeszközátvétel
 a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásait
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeli juttatásait
- a speciális célú támogatásokat
 a felhalmozási célú bevételt
ebből:
- felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

11.245.059 eFtról

2.024.610 eFttal

13.269.669 eFt-ra

1.226.295 eFt-ról
5.393.266 eFt-ról

3.868 eFt-tal

1.230.163 eFt-ra
5.393.266 eFt-ra

4.071.244 eFt-ról

590.996 eFt-tal

4.662.240 eFt-ra

470.024 eFt-ról

288.252 eFt-tal

758.276 eFt-ra

69.230 eFt-ról

-38.773 eFt-tal

30.457 eFt-ra

11.504.435 eFtról

1.991.806 eFttal

13.496.241 eFt-ra

5.399.867 eFt-ról
1.420.758 eFt-ról
3.766.809 eFt-ról
13.464 eFt-ról
652.578 eFt-ról

448.373 eFt-tal
113.574 eFt-tal
572.876 eFt-tal
15.470 eFt-tal
476.851 eFt-tal

5.848.240 eFt-ra
1.534.332 eFt-ra
4.339.685 eFt-ra
28.934 eFt-ra
1.129.429 eFt-ra

1.398.351 eFt-ról

847.354 eFt-tal

2.245.705 eFt-ra

526.706 eFt-ról
-

42.851 eFt-tal

526.706 eFt-ra
42.851 eFt-ra
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- önkormányzatok költségvetési
támogatása
felhalmozási
támogatásértékű
bevételek
- felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel
 a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- a felújítások összegét
- az intézményi felhalmozások
összegét
- az egyéb felhalmozási célú kiadás,
támogatás
a létszámkeretet
a költségvetési szervekre
a közfoglalkoztatottakra

7. oldal
844.895 eFt-ról
7.550 eFt-ról

113 eFt-tal
1.400 eFt-tal

845.008 eFt-ra
8.950 eFt-ra

2.857.123 eFt-ról

880.158 eFt-tal

3.737.281 eFt-ra

1.603.305 eFt-ról
259.235 eFt-ról
111.122 eFt-ról

386.111 eFt-tal
139.488 eFt-tal
56.051 eFt-tal

1.989.416 eFt-ra
398.723 eFt-ra
167.173 eFt-ra

197.610 eFt-ról

111.897 eFt-tal

309.507 eFt-ra

2.246 főről
100 főről

-14 fővel
-

2.232 főre
100 főre

módosítja.”
(2) A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(2) A 2010. évi költségvetés hiánya 2.780.984 eFt, mely 259.376 eFt összegű működési
bevételeket meghaladó működési kiadást, továbbá 2.521.608 eFt felhalmozási bevételeket
meghaladó felhalmozási kiadást tartalmaz. A működési költségvetés hiányából 100.653 eFt
belső finanszírozással, míg 158.723 eFt külső finanszírozással biztosított. A felhalmozási
költségvetés hiánya külső finanszírozással kerül biztosításra. A működési hiány külső
finanszírozását működési hitelfelvétellel, a fejlesztési hiányt fejlesztési célú hitelfelvétellel
és/vagy kötvénykibocsátással biztosítja az önkormányzat. A fejlesztési hitel összegéből
159.519 eFt hitel szerződését 2009. évben a város megkötötte, felhasználása áthúzódik
2010-re.”
(3) A R. 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(4) Az Önkormányzat költségvetésén belül a kisebbségi önkormányzatok
határozataikkal önkormányzatonként jóváhagyott – bevételi és kiadási főösszegei:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Egri Görög Önkormányzat
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
módosulnak.”

4.635 eFt- ról
3.066 eFt- ról
3.116 eFt- ról
1.746 eFt- ról

2.162 eFt-tal
605 eFt-tal
2.094 eFt-tal
1.044 eFt-tal

6.797 eFt-ra
3.671 eFt-ra
5.210 eFt-ra
2.790 eFt-ra

–

2010. augusztus 26.

8. oldal

(4) A R. 2. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:
„(5) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 2010.
évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 114.998 eFt-ról 227.657 eFt-tal 342.655
eFt-ra, míg az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa 15.897 eFt-ról 10.344 eFt-tal 26.241 eFt-ra módosította.”
2. §
(1) A R. 3. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2)

A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 18.296.358 eFt bevételi főösszeget a
bevételi források (fejezetek) szerint az alábbi összegekre módosítja:

a./ Önkormányzati költségvetési szervek bevételei
(I. fejezet):
b./ Polgármesteri Hivatal saját bevételei
(II. fejezet)
c./ Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások bevételei
(III. fejezet)
d./ Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei
(IV. fejezet):
e./ Központi költségvetési támogatás
(V. fejezet):
f./ Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevételek és véglegesen átvett
pénzeszközök
(VI. fejezet):
g./ Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése
(VII. fejezet):
h./ Előző évi pénzmaradvány
(VIII. fejezet):
i./ Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás
(IX. fejezet):
j./ Alulfinanszírozás, kiegészítés és elvonás miatti pénzmaradvány
igénybevétele
k./
Vállalkozási tevékenység eredményének visszaforgatása
alaptevékenységre

1.287.279
eFt
6.299.768
eFt
368.896 eFt
8.398 eFt
4.705.091
eFt
1.115.427
eFt
84.200 eFt
1.483.005
eFt
2.680.331
eFt
256.957 eFt
7.006 eFt

Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 33.900 ezer Ftot vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól támogatásértékű bevételként. „
(2) A R. 3. § (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„ (4) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 18.296.358 eFt kiadási főösszeget kiadási
előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:
a./ Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előirányzati csoport):
b./ Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások

8.066.152 eFt
167.173 eFt
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9. oldal

(I. fejezet/2 előirányzati csoport):
c./ Polgármesteri Hivatal működési költségvetés
3.923.743 eFt
(II. fejezet/1 előirányzati csoport):
d./ Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai
660.815 eFt
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport):
e./ Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai
354.340 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport)
f./ Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai
248.413 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
g./ Polgármesteri Hivatal kis- és középberuházásai
1.618.215 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport):
h./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai
74.200 eFt
(II. fejezet/2 előirányzati csoport)
i./ Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulások
368.896 eFt
(III. fejezet/1 előirányzati csoport
j./ Helyi kisebbségi önkormányzatok működési költségvetése
18.468 eFt
(IV. fejezet/1 előirányzati csoport):
257.897 eFt
k./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatásértékű
kiadások
(V. fejezet/2 előirányzati csoport)
l./ Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása
1.351.460 eFt
(VI. fejezet):
m./ Tartalékok
866.296 eFt
(VII. fejezet):
n./ Költségvetési befizetések
56.327 eFt
(VIII. fejezet):
o./ Alulfinanszírozás és kiegészítés kiutalása az intézményeknek
198.583 eFt
58.374 eFt

p./ Intézmények pénzmaradvány elvonásának befizetése
q./ Vállalkozási
tevékenység
alaptevékenységre

eredményének

visszaforgatása

7.006 eFt”

(3) A R. 3. § (7) bekezdésének 4/a mellékletében az oktatási intézmények helyiségpótlására
vonatkozó rész az alábbiak szerint módosul:
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal lebonyolításában
tervezett feladatok
Szivárvány Óvoda
Napsugár Óvoda
Csillagfény Óvoda
Zöld Liget Tagóvoda

2010. évi
terv
5.350

2011. évi
számított
30.000

Összesen
35.350
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2010. évi
terv

Egri
Közszolgáltatások
Városi
Intézménye lebonyolításában tervezett
feladatok
Csillagfény Óvoda
Zöld Liget Tagóvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvodája
(Remenyik Zs. u.)
Ney Ferenc Óvoda (Ifjúsági u.)
Benedek Elek Óvoda (Vallon u.)
Pásztorvölgyi
Általános
Iskola
és
Gimnázium

2011. évi
számított

Összesen

29.650

29.650

(4) A R. 3. §-a az alábbi (14)-es bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az évközi előirányzat-módosításokat jelen rendelet 5-13/d. sz. mellékletei
tartalmazzák.”
3. §
A R. 4. §-a a következők szerint módosul:
„(1) Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés m.) pontjában jóváhagyott kiadási
összegből az általános tartalék 100.000 eFt.
(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (4) bekezdés m.) pontjában jóváhagyott kiadásának
összegéből a céltartalék 766.296 eFt-ra módosul, a VII. fejezet 2-35-ös címszám
szerinti részletezés alapján.”
4. §
A R. 15. § (1) bekezdés e./ pontja az alábbira módosul:
„ (1) e./ a VII. fejezet 2, a 7-22-es, a 24-es, 26-os, 28-as, 31-es, valamint a 33-35-ös
címszámokon szereplő céltartalékok terhére előirányzat-módosítást hajthat végre,”
5. §
Ez a rendelet 2010. június 30. napján lép hatályba.
Habis László sk.
Polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
Jegyző
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Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése
26/2010. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Az 5/2008.(II.01.) sz. vagyonrendelet 4. sz. melléklete helyi belterületi közutak címszó alatt
felsorolt Ráchegy út 2239 hrsz. alatt felvett 265 m2 térmértékű terület 100 m2 térmértékkel
csökken.
Cím
Eger, Ráchegy utca

Helyrajzi szám
2239

Terület (m2)
165

2.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának
27/2010. (VIII. 27.) Kgy. rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2008. (II. 01.) számú EMJV közgyűlési rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) számú EMJV Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A R. 4. sz. mellékletét képező közterületek között felsorolt törzsvagyonból az egri belterületi
3769/1 hrsz-on nyilvántartott, 1 ha 5879 m2 térmértékű közterület a megosztást követően új
helyrajzi számot kap 3769/4 helyrajzi számon 1 ha 1979 m2 térmértékkel.
2. §
A R. 4. sz. melléklete kiegészül az újonnan létrejövő egri belterületi 3769/3 hrsz-on
nyilvántartott, szabadtéri színpad elnevezésű 3838 m2 térmértékű ingatlan törzsvagyonba
helyezésével.
3. §
Az 5/2008. (II.01.) vagyonrendelet 4. sz. mellékletét képező közterületek közt felsorolt
törzsvagyon részét képező egri belterületi 3770/5 hrsz-on nyilvántartott, közút elnevezésű
ingatlan térmértékét 4550 m2-ről 4613 m2-re változtatja.

Cím

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Eger-Szépasszonyvölgy Disznófősor

3769/3.

3838

Eger-Szépasszonyvölgy Disznófősor

3769/4.

1 ha 1979

Eger-Szépasszonyvölgy Disznófősor

3770/5.

4613

4. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Estefán Géza
Eger Megyei Jogú Város Jegyzője
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320/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése első fordulóban megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezetét az Eger Megyei Jogú Város
Alapokmányáról szóló 13/1999. (IV.21.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/1995 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról és
elrendeli annak 15 napra történő közszemlére tételét.
Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
azonnal

Határidő:

321/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 27/2008.(VI.27.) önkormányzati
rendelettel elfogadott Eger, Felsőváros Városrész Szabályozási Terv módosítására készült
rendelet-tervezetet, és döntött a terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásáról, továbbá az
egyeztetés lezárulta után a 30 napos közszemlére tételről.
Felelős: RÁTKAI ATTILA
főépítész,
az Építésügyi Iroda vezetője
A szabályozási terv államigazgatási egyeztetésre bocsátásának határideje:2010.09.30.

322/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja a „Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai
Látogatóközpont kialakítása” című ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0004 számú pályázathoz
szükséges 19 millió Ft önerő kiegészítést a 2011-es költségvetés terhére. Az önerő teljes
összege így 57 millió Ft-ra egészül ki.
Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a 19 millió Ft önerő kiegészítés kerüljön átvezetésre az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének 5. sz. mellékletén, „A gördülő tervezés keretében
az önkormányzat 2010-2012. évekre várható előirányzatai”-n.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2010. szeptember 31.
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323/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés a 2010. I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félév gazdálkodására
vonatkozóan az alábbi intézkedéseket hozza:
1. A II. félév során végrehajtandó feladatokkal kapcsolatban a gazdálkodás biztonsága, a
tervezett bevételi előirányzatok teljesítése, és a takarékosság az elsődleges szempont
az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési
gazdálkodásában. Biztosítani kell a rendelkezésre álló kiemelt előirányzatokon belüli
gazdálkodást valamennyi feladat esetében. A takarékosságnak a tartalék előirányzatok
II. félévi felhasználása során is érvényesülni kell. Pótelőirányzati kérelem intézményi
körben csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé.
Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig
2. Havi rendszerességgel elemezni szükséges a vagyoni- és helyi adóbevételek
teljesülését. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a költségvetésben tervezett
bevételek beszedésére, elsősorban a helyi adók, gépjárműadó és a vagyoni bevételek
vonatkozásában. Javaslatot kell készíteni a vagyoni bevételi elmaradások kiváltására.
Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői
Határidő: havonta, illetve a vagyoni bevételi elmaradásra 2010. október 31-ig.
3. A működési bevételi többleteket a vagyoni bevételi elmaradások pótlására indokolt
fordítani. A működési hiány kiváltásáról külön költségvetési előterjesztést kell
készíteni.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig
4. Fontos feladat a pályázatok megvalósításának előkészítése, a folyamatban lévők
végrehajtása és határidőben történő szakmai és pénzügyi elszámolása.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos
5. Kiemelt feladat a 2011. évi költségvetés szakmai előkészítése a várható jogszabályi
változások figyelembevételével. A tervezési munkafolyamatokra ütemtervet kell
készíteni.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. november 15.
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324/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 165/2007. (IV.26.) számú határozatával
elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Közgyűlés és szervei szervezetében bekövetkező változások, továbbá a
közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok változásai miatt 2011. február 28-ig terjessze a
Közgyűlés elé az önkormányzat közbeszerzéseinek lefolytatására vonatkozó új közbeszerzési
szabályzatot.
Felelős: Habis László polgármester
megbízásából Dr. Barta Viktor irodavezető
Határidő: folyamatos, az új közbeszerzési szabályzat
Közgyűlés elé terjesztésére 2011. február 28.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 324/2010. (VIII.26.) sz. határozatának melléklete
a 165/2007. (IV.26.) sz. Kgy. határozattal elfogadott, többször módosított
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 165/2007. (IV.26.) számú határozatával
elfogadott, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményeinek Közbeszerzési
Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:
1.) A Szabályzat preambuluma és 1.) pontjának első bekezdése szövegszerűen az
alábbiak szerint módosul:
„Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Önkormányzat) figyelemmel az
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. §-ára – a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bek. szerint - a közbeszerzési
eljárások rendjét az Önkormányzatnál, és Intézményeinél az alábbiak szerint
szabályozzuk:
I. CÍM
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. fejezet
A Közbeszerzési Szabályzat hatálya
1.) A Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Kbsz.) hatálya kiterjed:
a.)
az Önkormányzat;
b.)
az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) valamennyi belső
szervezeti egysége (a továbbiakban: szervezeti egység);
c.)
az Önkormányzat helyben központosított közbeszerzésekről szóló 63/2008.
(XII. 19.) sz. rendeletének (a továbbiakban: Hkr.) 2. számú mellékletében meghatározott
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intézmények (a továbbiakban: intézmények) és önként csatlakozott szervezetek (a
továbbiakban: csatlakozó intézmények);
beszerzéseire.”
2.) A Szabályzat 1.) pontjának utolsó bekezdése szövegszerűen az alábbiak szerint
módosul:
„Az Önkormányzat feladatellátását érintő, a Hivatal, valamint az Intézmények
hatáskörébe tartozó tevékenység során a jelen szabályzat hatálybalépésének napját
követően kezdeményezett közbeszerzési eljárásokat a Kbt.-ben, a kapcsolódó
jogszabályokban, az SzMSz-ben, valamint az e szabályzatban meghatározottak szerint kell
döntésre előkészíteni, valamint lefolytatni.”
3.) A Szabályzat 2.) pontja b) alpontjának negyedik bekezdése hatályát veszti, míg
harmadik bekezdése szövegszerűen az alábbiak szerint módosul:
 „a saját hatáskörében fenntartott, vagy magához vont ügyekben, illetőleg a
jogszabály által a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utalt beszerzésekkel
összefüggő közbeszerzési eljárásokban a Közgyűlés, az ÖKDB előzetes
állásfoglalásával;”
4.) A Szabályzat 2.) pontjának c) alpontja szövegszerűen az alábbiak szerint módosul:
„C) Közreműködő: Kbt-ben meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárások
előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek
teljesítésére bevont más, közbeszerzési, pénzügyi, vagy más speciális szakértelemmel
rendelkező személy vagy szervezet, így elsősorban a független hivatalos közbeszerzési
tanácsadó, szakértő (vagy szakember), lebonyolító, továbbá a támogatások nyújtásával/
felhasználásának ellenőrzésével összefüggésben a jogszabályokban megnevezett
szervezetek képviselői.”
5.) A Szabályzat 2.) pontjának g) alpontja (Közbeszerzési Bíráló Bizottság)
szövegszerűen az alábbiak szerint módosul:
„g) Közbeszerzési Bíráló Bizottság (továbbiakban: KBB): A Közgyűlés által saját tagjai
közül, név szerint, minősített többséggel választott állandó 4 tagból álló testület, amely a
közbeszerzés tárgya alapján közbeszerzési, pénzügyi, vagy más speciális szakismerettel
rendelkező 3-3 fő hivatali szakértővel, illetőleg a Kbsz. szerinti további résztvevőkkel
egészül ki eljárása során. A KBB tag önkormányzati képviselő nem lehet az ÖKDB tagja.
A KBB akkor határozatképes, ha legalább 3 képviselő tagja jelen van. A KBB titkári
feladatait a KCS képviselője látja el. Elnökét képviselő tagjai közül, nyílt szavazással,
szótöbbséggel maga választja, ügyrendjét a melléklet tartalmazza. Tagjai helyettesíthetőek
olyan önkormányzati képviselő részére adott írásbeli meghatalmazással, aki nem tagja az
ÖKDB-nek, és az adott eljárásban meghatalmazottként sem vesz részt az ÖKDB
munkájában. A KBB tagjai az 1. sz. melléklet szerint rendelkeznek szavazati joggal.”
6.) A Szabályzat 2.) pontjának h) alpontja (Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó
Bizottság) szövegszerűen az alábbiak szerint módosul:
„h) Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság: A Közgyűlés által saját
tagjai közül név szerint, minősített többséggel választott 7 tagú testület. Elnöke mindig a
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polgármester. Tagjai egy szavazattal rendelkeznek, a tagok egyedi, írásbeli
meghatalmazással helyettesíthetőek. Meghatalmazott csak képviselő lehet azzal, hogy
nem hatalmazható meg a KBB tagjának megválasztott, vagy a KBB tagjaként
meghatalmazással eljárt önkormányzati képviselő. Az ÖKDB megválasztott tagja nem
lehet egyúttal a KBB megválasztott tagja is. Az ÖKDB titkársági feladatait a KCS látja el,
ügyrendjét maga állapítja meg.”
7.) A Szabályzat 2.) pontjának n) alpontja hatályát veszti.
8.) A Szabályzat 2.) pontjának v) alpontja szövegszerűen az alábbiak szerint módosul:
„v) Független hivatalos közbeszerzési tanácsadó: A Kbt. 9. és 11. § szerint bevonásra
kerülő - arra jogszabályok által határozattal jogosultságot szerzett - olyan, az
Önkormányzattal munkaviszonyban nem álló személy, vagy szervezet, aki megfelelőségi
igazolás kiállításával garantálja, hogy a közbeszerzési dokumentumok teljes körűen
megfelelnek a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak.”
9.) A Szabályzat 32.) pontjának első bekezdése szövegszerűen az alábbiak szerint
módosul:
„32.) Független hivatalos közbeszerzési tanácsadó: A Kbt. 9. §-a szerinti esetekben az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásba független hivatalos közbeszerzési tanácsadót köteles
bevonni, egyéb esetekben jelen szabályzat rendelkezése szerint kell eljárni.”
10.) A Szabályzat 39.) pontjában található felsorolás szövegszerűen az alábbiak
szerint módosul:
„(… lefolytatandó közbeszerzési eljárás esetén az eljárást a Kezdeményező szervezeti
egység … írásban kezdeményezi … az alábbi dokumentumok a KCS-nak való egyidejű
átadásával:)
• az elfogadott éves költségvetés címén megtervezett, a pénzügyi fedezet rendelkezésre
állása, annak biztosítékát bemutató előirányzat, illetve éven túlnyúló feladatok esetén
a pénzügyi fedezet biztosítására irányuló testületi döntés, vagy jogszabályhely pontos
megjelölése;
• a feladat megindítását megelőző (tárgyévi, vagy azt megelőző időszak) tényleges
pénzügyi kifizetései és szerződéses elkötelezettségei bemutatása mellett a teljes feladat
megvalósítása érdekében szükséges további feladatok (pl. tervezés, tervezői
művezetés, első felszerelés beszerzése, további engedélyezéssel, a kivitelezés
megvalósításával kapcsolatos szükséges egyéb várható kiadások) időbeni és pénzügyi
ütemezése, az adott közbeszerzési eljárás lefolytatásához rendelkezésre álló pénzügyi
kerete;
• címzett- vagy céltámogatás esetén az erről szóló (a Magyar Államkincstárral létrejött)
megállapodás másolati példánya;
• nyilatkozat az eljárás becsült értékére vonatkozóan;
• nyilatkozat az egybeszámítás követelményének (Kbt. 40.§) figyelembevételéről az
eljárási rend meghatározásakor és az eljárási mód kiválasztásakor;
• nyilatkozat arról, hogy a kezdeményezett eljárás a „Közbeszerzési terv” hányas
sorszámán szerepel. Amennyiben a közölt és a tervben szereplő adatok nem azonosak,
akkor az eltérés okait ismertetni, adott esetben dokumentálni kell;
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• nyilatkozat arról, hogy a tervezett beszerzés összhangban áll-e a költségvetési
koncepcióban, illetve rendeletben, a ciklusra vonatkozó gazdálkodási programban
foglaltakkal. Amennyiben a tervezett beszerzés olyan, a költségvetési tervezést akár
hosszabb távon érintő és/vagy koncepcionális jellegű elemet tartalmaz, amely nincs
összhangban az előbb említett programmal/tervvel illetve szabályokkal, a tervezett
beszerzéssel összefüggésben vállalt tartós kötelezettségről szóló közgyűlési döntést
csatolni szükséges;
• nyilatkozat a Kbt. 53.§ (5)-(8) egyes részeinek alkalmazásáról;
• javaslat az eljáró KBB. nem állandó tagjaira vonatkozóan;
• a részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás ágazat-szakmai, műszaki részével
összefüggésbe hozható pontok szövegezése és a kapcsolódó dokumentáció;
• a részvételi jelentkezéshez/ajánlattételhez szükséges dokumentáció, a megvalósítandó
feladathoz rendelkezésre álló részletes műszaki leírás (építésügyi, műszaki
dokumentációk, engedélyek);
• javaslat a dokumentáció részét képező szerződés-tervezet tartalmára (pl. szerződést
biztosító mellékkötelezettségek, rész-, és végteljesítési határidők, műszaki-pénzügyi
ütemezés, stb.);
• Versenypárbeszéd esetében „ismertetőt”, amely tartalmazza a Kbt. 57.§ (3)
bekezdésében foglaltakat azzal, hogy a bekezdés d) pontja szerinti módszer/módszerek
részletes ismertetése az ajánlattételi szakaszban is megadhatók. Az ismertetőnek
tartalmazni kell különösen a közbeszerzés tárgyának, az arra vonatkozó közbeszerzési
műszaki leírásnak, továbbá a szerződéses feltételeknek a meghatározását, olyan
mértékben, ahogyan a kezdeményező erre képes;
• Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás választásának indokául szolgáló dokumentumok.
• Uniós Alapból történő támogatás esetén a támogatási szerződés
• Közreműködő részvétele esetén az erre vonatkozó szerződés és a közreműködő által
aláírt távolmaradási-, valamint összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat;
• A Kezdeményező szervezeti egység, vagy Intézmény folyamatos kapcsolattartást
biztosító, intézkedésre jogosult ügyintézőjének megjelölése, valamint az általa aláírt
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat;
• A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges egyéb információk és
dokumentumok a KCS-nak;”
11.) A Szabályzat jelen határozat 5. és 6. pontjaival módosított 2.) pontjának g)-h)
alpontjai (Közbeszerzési Bíráló Bizottság és Önkormányzati Közbeszerzési
Döntéshozó Bizottság) a 2010. évi önkormányzati választásokat követően lépnek
hatályba és alkalmazandóak a meghozandó döntések során, míg a többi módosítás a
folyamatban lévő eljárásokban is értelemszerűen alkalmazandó.
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325/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az egri 0560/3hrsz-ú külterületi ingatlan
területhasználati váltását és egyetért azzal, hogy elinduljon a területre vonatkozó
Településszerkezeti Terv módosítás, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
készítése.
Felelős:
Határidő:

Rátkai Attila
főépítész, az Építésügyi Iroda vezetője
2011. március 31.

326/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja az egri 01051/15 hrsz..-ú ingatlan
belterületbe vonásához, a mellékelt, minden fél részéről aláírt megállapodás jóváhagyása
mellett. Az 1/2004. (I.30.) számú önkormányzati rendelet alapján egyszeri fizetendő összeget
a Rendelet 10. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 25%-os kedvezmény megadásával 2.178.563,Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Rátkai Attila
főépítész
2010. október 31.

(a megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

327/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 10/2010. (II.26.) sz. önk.
rendelet V. fejezet 18. címszámában szereplő 1.000.000 Ft az Egri Sportmúzeum
Alapítványának kerüljön fejlesztési célra átadásra.
Felelős:

Határidő:

a jegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Társy József
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági irodavezető
2010. szeptember 30.
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328/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egri Vízilabda Klub részére 20 millió Ft összegű
működési célú támogatást nyújt. Fedezete Eger Megyei Jogú Város 2010. évi
költségvetésének VII fejezet 25 címszámáról kerül biztosításra, az önkormányzati
feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék terhére.
Felelős:

a jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda vezetője
Határidő: 2010. szeptember 30.

329/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. 2010. I. féléves
beszámolóját.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2010. 09. 30

330/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Egri Városfejlesztési Kft kizárólagos
tulajdonosa elfogadja a társaság 2010. évi üzleti tervének I. féléves gazdálkodásáról készült
beszámolót 30.294 eFt Eszköz és Forrás főösszeggel, eredményfelosztását 10.529 eFt mérleg
szerinti eredménnyel.
Felelős: Dr. Kurucz András ügyvezető
Határidő: 2010. szeptember 30.
331/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat
képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft.
2010. I. féléves beszámolóját.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2010. 09.30.
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332/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Agria Film Kft. kizárólagos tulajdonosa
elfogadja a társaság 2010. I. félévi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 90.677 eFt
Eszköz és Forrás főösszeggel és – 907 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős: Kiss Lajos ügyvezető
Határidő: 2010. szeptember 30.

333/2010. (VIII .26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos
tulajdonosa elfogadja a társaság 2010. I félévi beszámolóját 801.555 eFt Eszköz és Forrás
főösszeggel és 38.338 eFt mérleg szerinti eredménnyel.
Felelős: Rittenbacher Ödön
Határidő: 2010. szeptember 30.

334/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az EVAT Zrt kizárólagos tulajdonosa
elfogadja a társaság 2010. évi üzleti tervének I. féléves teljesítéséről készült beszámolót.
Felelős: Várkonyi György
Határidő 2010. szeptember 30.
2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Cégcsoport 2010. évi üzleti tervének I.
féléves teljesítéséről készült tájékoztatót azzal, hogy az EVAT Zrt Igazgatóságának a
98/2010. (VIII.26.) számú határozatában megfogalmazott feladatok végrehajtásáról
készüljön beszámoló Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése részére.
Felelős: EVAT Zrt Igazgatósága
Határidő: 2010. november 30.
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335/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a belvárosi rehabilitáció keretében
megvalósítandó, az előterjesztés 1-es számú mellékletét képező Soft tevékenységek
koncepcióját.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2014. augusztus 31.

336/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi közfeladatokat
továbbra is a Városgondozás Eger Kft. lássa el, illetve azok ellátásában közreműködjön:
- helyi közutak és közterületek fenntartása
- a köztisztaság és településtisztaság biztosítása (hulladékkezelési közszolgáltatás)
- közhasznú zöldterületek fenntartása
- csapadékvíz elvezetés
- köztemető fenntartása
- gyepmesteri tevékenység.
Felelős:
Határidő:

Városgondozás Eger Kft. ügyvezetője
folyamatos

337/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi közfeladatokat
továbbra is az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el:
- A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően a szakmai
program tekintetében egyetértési jog gyakorlása az iskolák pedagógiai programjának
jóváhagyásánál.
- Szakképzési és munkaerő-piaci helyzetelemzések, fejlesztési tervek készítése és
megvalósítása.
- A szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati oktatásának szervezése,
tanulószerződések kötése.
- A fejlesztési terveknek megfelelően az általános képzési évfolyamokra felvehető
tanulók és indítható osztályok számának összehangolása, a pályaorientációs
szolgáltatások működtetése.
- A fejlesztési tervek alapján a képzési profiloknak, képzési moduloknak, a szakmai és
vizsgakövetelményeknek megfelelően a modultérképek elkészítése.
- Saját minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése.
- Fejlesztési program kidolgozása a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.
- Felzárkóztató képzés szervezése az oktatási rendszerből lemorzsolódó diákok számára,
valamint a munkavállalói kompetenciák fejlesztésében az érintettek segítése.
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Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli általános és szakmai jellegű felnőttoktatás
koordinálása, szervezése, végzése, vizsgáztatás. Részt vesz az iskolarendszeren kívüli
szakképzés szervezésében.
Szakképzési hozzájárulások fogadása és az elfogadott fejlesztési terveknek
megfelelően infrastrukturális fejlesztések szervezése, megvalósítása, továbbá
intézményeknek történő fejlesztési támogatás átadása.
Nemzetközi szakképzési kapcsolatok szervezése, fejlesztése, bonyolítása.
A központi képzőhely működtetése.
Felelős:
Határidő:

Egri TISZK Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője
folyamatos

338/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi közfeladatokat
továbbra is a Heves Megyei Vízmű Zrt. lássa el, illetve azok ellátásában közreműködjön:
- ivóvízellátás,
- szennyvíz-elvezetési-, csatornázási- és tisztítási feladatok,
- a fenti tevékenységével összefüggő környezetvédelmi feladatok,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése.
Felelős:
Határidő:

Heves Megyei Vízmű Zrt.
vezérigazgatója
folyamatos

339/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi közfeladatokat
továbbra is az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. lássa el, illetve azok ellátásában
közreműködjön:
- lakásgazdálkodás
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban
- helyi közterületek fenntartása
- a közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása
- közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása.
Felelős:
Határidő:

EVAT Egri Vagyonkezelő
és Távfűtő Zrt. igazgatója
folyamatos
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340/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvény 2/A § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat független szakértő
igénybevételével az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. tevékenységéről legkésőbb
2011. március 31-ig hatáselemzést készíttet, amelynek keretében megvizsgálásra kerül a
közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával összefüggésben végzett gazdasági tevékenység
minősége, hatékonysága.
Felelős:
Határidő:

Habis László Polgármester
2011. március 31.

341/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi közfeladatokat
továbbra is a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. lássa el, illetve
azok ellátásában közreműködjön:
- előadóművészeti szolgáltatás,
- kiállítások szervezése,
- múzeumi tevékenység,
- kulturális örökség védelme,
- közösségi művelődési szolgáltatás,
- Turisztikai Desztináció Menedzsment tevékenységgel összefüggő közhasznú feladatok
- adatbanki tevékenység, információs közhasznú feladatok.
Felelős:
Határidő:

Művészetek Háza Eger
Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. igazgatója
folyamatos

342/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Az Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 304/2003. (VIII. 28.) számú, valamint azt
módosító 105/2004. (III. 04.) számú határozatát 2010. szeptember 1. napjától
visszavonja az Eger, Pozsonyi u. 16/B. I/6., valamint az Eger,Pozsonyi u.16/B. II/11.
szám alatti lakások tekintetében, így a fenti időponttól a lakásokra a Heves Megyei
Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési joga megszűnik.
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2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság által - 6
db lakás vonatkozásában – felhalmozott 2.310.944,-Ft, azaz Kettőmillióháromszáztízezer-kilencszáznegyvennégy forint bérleti díj megfizetéséről - az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.)
számú rendelet 38. §-a alapján - lemond.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző
2010. december 31.

343/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.(II. 01.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése
alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti
jog hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2007.évi
pénzmaradvány terhére:
Farkas Csaba Eger, Janicsár u. 15.sz részére, (üzlethelyiség: Eger, Gárdonyi u. 1.) 281.250,Ft+ÁFA, azzal, hogy amennyiben a leadás, illetve újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat
részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár megállapításra kerül a vagyonrendelet (19.§.(9) 2.
bekezdés), a megállapított kár értékkel a kifizetendő összeg csökkentendő.
Felelős:
Határidő:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
2010. október 31.

344/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.(II. 01.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése
alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti
jog hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2007.évi
pénzmaradvány terhére:
Király Ágnes Eger, Ady Endre u. 8.sz részére, (üzlethelyiség: Eger, Almagyar u. 1.)
1.928.164,-Ft+ÁFA, azzal, hogy amennyiben a leadás, illetve újbóli bérbeadás kapcsán az
Önkormányzat részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár megállapításra kerül a vagyonrendelet
(19.§.(9) 2. bekezdés), a megállapított kár értékkel a kifizetendő összeg csökkentendő.
Felelős:
Határidő:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
2010. október 31.
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345/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008.(II. 01.) számú rendelet 19.§.(9) bekezdése
alapján a bérleti jog lejárat előtti közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez és a bérleti
jog hátralévő részének az alábbi Bérlő részére történő visszafizetéséhez a 2007.évi
pénzmaradvány terhére:
Dudás Attila Eger, Hevesy S. u. 49.sz részére, (üzlethelyiség: Eger, Érsek u. 3.) 1.401.647,Ft+ÁFA, azzal, hogy amennyiben a leadás, illetve újbóli bérbeadás kapcsán az Önkormányzat
részéről a bérleti joggal kapcsolatos kár megállapításra kerül a vagyonrendelet (19.§.(9) 2.
bekezdés), a megállapított kár értékkel a kifizetendő összeg csökkentendő.
Felelős:
Határidő:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető
2010. október 31.

346/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Valide Sultana ingatlanok bérletére
irányuló szerződést, és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezetet,
továbbá felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és a szerződésben foglalt
feladatok végrehajtására.

Felelős: Habis László
polgármester
Határidő:2010.szeptember 30.

347/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
1.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Heves Megyei
Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat pályázatot nyújtson be az ÉMOP-20092.1.1/A kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése” című pályázati
felhívás II. fordulójára az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztésére
1.771.900 eFt beruházási összköltségre, 1.499.900 eFt támogatási keretösszeget
igényelve.

2.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az ÉMOP-20092.1.1/A kódszámú „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése” című pályázati
felhívás II. fordulójára benyújtandó, az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak
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fejlesztésével kapcsolatos pályázat támogatása esetén – külön megállapodásban
szabályozott feltételek szerint – maximum 109.250 eFt fejlesztési célú pénzeszközt ad át
a szükséges saját erő biztosításához a pályázó Heves Megyei Önkormányzat részére.
3.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 1. számú melléklete szerint
szövegszerűen elfogadja a Heves Megyei Önkormányzattal a fejlesztési célú
pénzeszközök átadására kötendő Együttműködési megállapodást és felhatalmazza a
Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2010. október 15.

348/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évben csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, és ennek fedezetéül a 2011. évi
költségvetésében 5.000.- eFt-ot biztosít.
Felelős: Habis László polgármester
Határidő: Pályázatkiírásra és csatlakozásra:
2010. szeptember 30.
Fedezetbiztosításra: a 2011. évi költségvetés
benyújtás

349/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Kallómalom u. 10-18. sz. társasház közös
képviseletét ellátó BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. által benyújtott kérelem alapján – módosítsa
416/2008. (VIII. 28.) számú határozatát és a társasház számára megítélt bruttó 1.868.894,- Ft
összegű önkormányzati támogatás kifizetését - a kifizetés egyéb feltételeinek változatlanul
hagyása mellett – egyösszegű átutalással biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

2010. 09. 30.
Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző
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350/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Malomárok u. 8. sz. társasház közös képviseletét
ellátó BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. által benyújtott kérelem alapján – módosítsa 419/2008.
(VIII. 28.) számú határozatát és a társasház számára megítélt bruttó 1.250.400,- Ft összegű
önkormányzati támogatás kifizetését - a kifizetés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása
mellett – egyösszegű átutalással biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

2010. 09. 30.
Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző

351/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Töviskes tér 10. sz. társasház közös képviseletét
ellátó BEKSZ-HÁZGAZDA Kft. által benyújtott kérelem alapján – módosítsa 420/2008.
(VIII. 28.) számú határozatát és a társasház számára megítélt bruttó 1.250.400,- Ft összegű
önkormányzati támogatás kifizetését - a kifizetés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása
mellett – egyösszegű átutalással biztosítsa.
Határidő:
Felelős:

2010. 09. 30.
Dr. Estefán Géza
Címzetes Főjegyző

352/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Eger, Szvorényi úti erőátviteli és
közvilágítási hálózat ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére történő térítésmentes
átadását és az alábbi határozatot hozta.
• Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Szvorényi úti közvilágítási
hálózatot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 17 millió forint, míg az
erőátviteli hálózatot bruttó 23 millió forint értékben kezelésre és tulajdonba adja az
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-nek.
• Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a térítésmentes
átadási szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Habis László
Polgármester
2010. 09. 30.
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353/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
A Közgyűlés megtárgyalta a gáznyomás-szabályozó állomások használati jogának
rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi javaslatot teszi:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése – az elosztói engedélyes által benyújtott kérelem alapján
– járuljon hozzá az egri 7590, 9549/27, 9521/2, 2165 és 2/1 hrsz-ú ingatlanokon üzemelő
nyomásszabályozó állomásokra vonatkozó használati jognak az elosztói engedélyes javára
történő földhivatali bejegyzéséhez azzal a feltétellel, hogy a bejegyzéssel összefüggő
költségek az elosztói engedélyest, mint a használati jog jogosultját terhelik és a használati jog
bejegyzése az érintett ingatlanok tulajdoni viszonyait nem érinti.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a használati jog földhivatali
bejegyzéséhez szükséges, idegen ingatlan igénybevételéről és használati jog alapításáról
szóló, a hivatkozott ingatlanokat érintő megállapodások aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
Polgármester
2010. 09. 30.

354/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Bizottsága megtárgyalta az Eger, Deák F. úti közvilágítási hálózat
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére történő térítésmentes átadását és az alábbi
határozatot hozta.
• Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az Eger, Deák F. úti
közvilágítási hálózatot Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata bruttó 14. 265. 371
Ft értékben kezelésre és tulajdonba adja az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kftnek.
• Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a térítésmentes
átadási szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Habis László
Polgármester
2010. 09. 30.

355/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
1. Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolánál (I. fejezet 1. címszám 7.
alcímszám) - átcsoportosítás miatt – történjen meg a társadalom-, szociálpolitikai és
egyéb juttatás, támogatás kiemelt előirányzat növelése 1.045 ezer Ft-tal, az ellátottak
pénzbeli juttatása kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.
2. A Közgyűlés elrendeli, hogy az „OVI-VÁR” Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 26.
alcímszám), és a Csillagfény Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 20. alcímszám) 2009.
évi szakmai és informatikai központi támogatások pénzügyi elszámolásának
ellenőrzése miatt történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának
csökkentése 4 ezer Ft értékben, ill. 47 ezer Ft értékben, a VII. fejezet, 25.
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Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának 51ezer Ft-os
egyidejű növelése mellett.
3. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Felsővárosi Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám
8. alcímszám) – be nem érkezett 2009. évi közüzemi számlatartozás miatt – történjen
meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelése 2. 474 ezer Ft értékben, a
VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának
egyidejű csökkentésével.
Felelős:

Jegyző megbízásából
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
Társy József Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Irodavezető.

Határidő:

2010. október 31.

356/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Eger város csatlakozását az „Európai
Mobilitási Hét, Európai Autómentes Nap, Autó nélkül a városba!” nemzetközi
rendezvényhez.
Felhatalmazza Polgármester urat a csatlakozási megállapodás (KARTA) aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László
polgármester
2010. augusztus 27.

357/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült
beszámolót elfogadja.

358/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat

Felelős:

Dr. Estefán Géza
címzetes főjegyző

Határidő:

azonnal
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359/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat vagyonáról és gazdálkodásáról szóló
5/2008. (II. 01.) sz. rendelet 17. §. (3) bekezdés alapján hozzájárul az egri 6868/5/A/2 hrsz-ú,
Eger, Grónay S. u. 9. szám alatti nem lakás célú helység 211 m2 nagyságú területének
bérbeadásához a Pódium Tánc- és Balettiskola részére az alábbi feltételekkel:
•

A helyiségbérleti szerződés 2010. október 1-től - 2013. szeptember 30-ig terjedő
időtartamra kerül megkötésre, azonban felek a szerződésben rögzítik, hogy
egybehangzó akaratnyilatkozatukkal további 2 évre, tehát 2015. szeptember 30.
napjáig jogosultak meghosszabbítani a bérleti szerződés határidejét.

•

Az induló bérleti díj összege havi 137.150 Ft + Áfa összeg.
Felelős:
Határidő:

EVAT Zrt. Ügyvezető
Igazgatója
2010. október 31.

360/2010. (VIII. 26.) számú közgyűlési határozat
I. A Közgyűlés a 2009. évi iparűzési adócímkézés célirányos felhasználásának összegét
19.296 eFt-tal hagyja jóvá. Ezzel összefüggésben elrendeli a 2010. évi Költségvetési
kiadások VII. fejezet 3. címszám „Címkézett iparűzési adó miatti tartalék”-ból 18.000 eFt,
valamint a VII. fejezet 25. címszám „Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
tartalék”-ból 1.296 eFt átcsoportosítását az alábbiak szerint:
1. Az alapítványok részére címkézett összesen 8.728 eFt a II. fejezet 73 címszám 3
alcímére kerüljön „Adózók által alapítványoknak közvetlenül címkézett támogatás”
néven.
2. Az egyesületeknek, költségvetési szerveknek, oktatási intézményeknek címkézett
összegből négy önkormányzati fenntartású intézménynek jutatott 161 eFt kerüljön az
I. fejezet 1 címszámának megfelelő alcímszámára dologi jellegű kiadásként
biztosításra. A fennmaradó 10.407 eFt a II. fejezet 73 címszám 4 alcímére kerüljön
„Adózók által egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek, költségvetési szerveknek
közvetlenül címkézett támogatás” néven.
II. A Közgyűlés jóváhagyja az alapítványoknak címkézett 8.728 eFt felhasználását az 1.
Számú melléklet szerint.
III. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 13/A. §-a alapján a címkézett
pénzek a támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséggel terhelten
kerülhetnek kiutalásra.
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Az Adó Iroda által megadott alapítványok, egyesületek, költségvetési intézmények felé a
felhasználási cél/oka/t, a számadási kötelezettséget és az ellenőrzés módját az ágazati
irodák/csoportok határozzák meg. Erről, a címkézésben érintett szervezeteket - a
kiutalással egyidőben - a hivatal tájékoztatja.
A Gazdasági Iroda a kiutalásokat csak a szakirodák által soron kívül meghatározott és
részére átadott céljellegű felhasználásokra megkötött megállapodások birtokában
teljesítheti.
Felelősek:

Határidő:

Korsós László
Adó Iroda Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Továbbá az érintett Ágazati
Iroda- és Csoportvezetők
2010. november 15.

