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Beszámoló az Egri Civil Kerekasztal 2022.10.18-i ülése számára a Városgazdálkodási 

Bizottságban Civil küldöttként végzett eddigi munkámról 

 

Tisztelt Civil Társaim! 

Megtisztelő megbízásotokból 2022. június hónaptól látom el a Civil Delegált feladatkörét az 

egri önkormányzat Városgazdálkodási Bizottságában. Az eltelt idő alatt négy bizottsági ülésre 

került sor.  

 

Városgazdálkodási Bizottság hatáskörében tárgyalja többek között  

 az Önkormányzat gazdasági programját, és a költségvetéssel kapcsolatos 

előterjesztéseket, 

 az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó 

közgyűlési javaslatokat, 

 az önkormányzati gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési, működési koncepciókat,  

 az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos előterjesztéseket, 

 a városüzemeltetési (köz)feladatokat, a közszolgáltatás és intézmények 

fenntartását, 

 a gazdasági társaságok működését, gazdálkodását, 

 a költségvetési bevételek, a vagyonváltozás alakulását  

 

A civil szempontból releváns napirendi pontok (előterjesztések): 

 

A 2022.június 22-i bizottsági ülésen  

- Helyi menetrend módosítás lakossági kérésre: 
A Volánbusz Zrt. megvizsgálta a Rác hóstya által kért mentrend-módosítási igény. A 

Ráchegy sűrűbb kiszolgálása és a belváros valamint az északi városrészekben lévő 

áruházak kedvezőbb elérése érdekében módosította a 7-es autóbuszjárat útvonalát: ez 

alapján a Vécsey-völgy – TESCO áruház viszonylaton mindkét irányba közlekedő 7-es 

autóbuszvonal egyes járatai mindkét irányban a Szalapartra való betéréssel közlekednek. 

A betéréssel közlekedő járatok új, 17-es viszonylatjelzést kapnak.  

 

- Felsővárosi üzlethelyiség további biztosítása a Csere Kör Közösségi Egyesület 

számára  

A város tulajdonát képező Cifrakapu u. 47. alatti földszinti 15 m2-es üzlethelyiséget 9 éve 

használó Csere Kör Közösségi Egyesület ( a három éves szerződése 2022. június 30-i 

lejáratát követően) a további zavartalan működéséhez kérte az Önkormányzat 

támogatását, a kedvezményes használatot. Az egyesület célja a szociálisan rászorultak, 
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időskorúak és nagycsaládosok támogatása; társadalmi öntevékeny közösségi élet 

kibontakoztatása. Az önkéntesség alapján működő egyesület helyiségében kizárólag áru 

cserél gazdát. Együttműködnek a Karitasz Központtal, a SZETA adománybolttal. Az 

elmúlt években a helyiség használatával kapcsolatos fenntartási és üzemeltetési költséget, 

illetve a bérleti díjra jutó ÁFA-t az Egyesület hiánytalanul megfizette. 

 

a 2022.augusztus 16-i bizottsági ülésen  

- Helyi menetrend módosítás lakossági kérésre: 

Volánbusz Zrt. megvizsgálta a TESCO áruháztól a Tihamér városrész felé közlekedő 

járatok munkanapokon a kora reggeli időszakban való bővítésének lehetőségét. Ennek 

eredményeként a 4-es vonalon munkanapokon a Bervától Lajosvárosba 4:35 órakor 

közlekedő járat útvonala módosításra került, mely alapján a járat a 16-os vonalon 

közlekedve, a Bervától 4:38 órakor indul. Ezzel a kérésben említett 5:00 óra körüli indulás 

a TESCO/Felsőváros térségéből biztosított lett a Tihamér városrészbe munkanapokon, 

emellett a Berva és Felnémet térségéből is eljutás biztosított a vonal által érintett 

megállóhelyekre.  

 

- A Senator ház bérlői szerződésének megszüntetése, és ismételt bérbeadása 

Senator-Ház bérlője, Cseh András vállalkozó elsősorban egészségi állapotára való 

tekintettel kezdeményezte fennálló bérleti szerződése megszüntetését. Az ismételt 

hasznosítás a vagyonrendelet alapján nyílt versenyeztetéssel hasznosítható.  

A Hotel Senator-Ház szálloda és étterem városunk idegenforgalmi és helyi kulturális-

társadalmi életében egyedi hangulatú, ikonikus intézmény (műemlék épület ill. helyi 

értéktári besorolás). A bizottsági ülésen (Cseh András jelenlétében és elismerve Eger 

város turizmusáért végzett áldozatos munkáját) élénk párbeszéd bontakozott ki az 

intézmény értékeinek jövőbeli megőrzése érdekében. Ennek eredményeként a szálloda és 

étterem egyedi jellegű antik berendezési tárgyainak és műalkotásainak jövőbeli együtt 

tartása érdekében javaslat született az ingóságok Eger MJV általi megvásárlására 

vonatkozóan (változatlanul a Senator Házban történő elhelyezéssel). További 

javaslatként Cseh Andrástól a további üzemeltetés megfontolását kérte a bizottság.  

 

a 2022.szeptember 08-i rendkívüli bizottsági ülésen  

- Egyetlen napirendi pontként az „Energiaválsággal kapcsolatos önkormányzati 

intézkedésekről” szóló polgármesteri előterjesztés került megtárgyalásra.  

A drasztikus mértékben emelkedő energiaárakból eredő költségnövekedés miatt, a 

városvezetés javaslatot dolgozott ki a kötelező feladatok ellátásának további fenntartása 

érdekében. Ez többek között kulturális és sportlétesítmények (EKMK, Gárdonyi Géza 

Színház, a Harlekin Bábszínház, a Bródy Sándor Könyvtár, Bitskey uszoda és a Strand) 

épületeinek bezárását tartalmazza.  

A tervezett intézkedések alapvetően érintik a civil szférát, város közösségeit, ill. az itt 

élők mindennapi életét egyaránt.  
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A bizottsági ülésen -ahogy várható volt- élénk vita bontakozott ki az előterjesztés 

megalapozottságát illetően. Az ülés előtt írásban közzétettem és kértem a Civil 

Kerekasztal tagjainak véleményét a kérdésben. Tapasztalatokon alapuló és körültekintő 

vélemények érkeztek, melyek összegzésével az ülésen a civilek széleskörű véleményét 

fejtettem ki. Elsőként hozzászólva hiányoltam a számításokon alapuló átgondoltságot, 

hangsúlyoztam a további működés tervezehetőségének fenntartását és felhívtam a 

figyelmet az intézmény bezárások hosszú távú káros hatásaira a közösségek és egyének 

életében egyaránt.  

E szempontokat a hozzászólók többségében osztották, így a bizottság az előterjesztést 

(számszaki alátámasztás hiányában) nem tartotta tárgyalhatónak a közgyűlésben számára, 

részletesebb kidolgozást kérve a kérdésben.  

  

 

a 2022. szeptember 20-i bizottsági ülésen  

Beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi közszolgáltatási tevékenységéről  

 

A helyi tömegközlekedés a civilek mindennapjait közvetlenül érintő kérdés. A kapott 

részletes beszámolót a Civil Kerekasztal tagjainak megküldtem vélemény nyilvánításra. 

A kérdésben érkezett észrevételek (pl. Volánbusz lakossági fórum időpontja) 

hozzájárultak a Volánbusz jelenlévő vezetői felé történő kérdésfeltevéseimhez, 

javaslataimhoz (2021 évi utasszám csökkenés oka, járatkésések, lakossági fórum, 

menetrend módosítások rugalmassága-lakossági igényekre)   

 

 

 

Tapasztalataim a 2022.június-szeptember időszaki bizottsági ülések alapján: 

 

- A rendszerint keddi napokon 08:15-kor kezdődő bizottsági ülések anyaga előző hét 

pénteken a déli órákban válik elérhetővé a bizottsági tagok számára. Kivétel a 

sürgősségi indítvány, ill.  a későbbi kiküldéssel készülő anyagok.   

 

- Közérdekű civil témákban mindössze 3-4 nap áll rendelkezésünkre a Civil 

Kerekasztal körében történő előzetes konzultációra (jellemzően e-mail formájában). 

A kapott vélemények érdemben segítik feladatom ellátását, ezek által hitelesebben 

jelenik meg a civil részvétel.   

 

- A napirendi pontok többségében bizottsági ülésen már nem érkezik az 

előterjesztéshez fűzött kiegészítés, észrevétel, javaslat. A bizottsági tagok az írásban 

kapott anyag alapján szavaznak.  

 

- A civil szempontok érvényesítését - a kapott anyag ismeretében – az idevágó 

tárgykörökben tartom célszerűnek és eddigi munkám során ezen kérdésekben tettem 

hozzászólást (észrevételt, javaslatot) nyilvánultam meg.  

 

- Értelemszerűen a Városgazdálkodási Bizottság ülései sem függetlenek a városi 

képviselők illetve a városvezetés politikai irányultságától. Egyes kérdésekben élénk, 

politikai illetve hatalmi szempontoktól is vezérelt vita bontakozik ki a bizottsági 

üléseken (a 09.08-i rendkívüli ülésen: Előterjesztés az energiaválsággal kapcsolatos 

önkormányzati intézkedésekről, a 09.20-i ülésen: Városfejlesztési Kft, 
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Városgondozási Kft ügyvezetése, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató). 

 

 

 

Köszönöm civil társaim eddigi támogató közreműködését, számítok erre a jövőben is.   

 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

 

Eger, 2022. október 17.  

 

 

 

Tisztelettel: 

 

Palotai Sándor 

Városgazdálkodási Bizottság 

Civil Delegált 

 

 

 
 


