
Beszámoló  

Eger MJV Közgyűlése Városi Urbanisztikai, Klima- és Környezetvédelmi Bizottság (VUKKB) 

Civil delegált: Dr. Kárász Imre  

A civil kerekasztal 2019. novemberi  ülésén delegált a Városképi és Környezetvédelmi Bizottságbaba. 

Ennek munkájáról az ECK-nak 2020. november 9-én beszámoltam. A pandémia veszélyhelyzet miatt 

ezt követően e bizottság gyakorlatilag nem ülésezett, majd megszűnt (átszervezték). A feladatokat 

átvett  bizottságba Badacsonyiné Bohus Gabriellát delegálta az ECK. A jelenlegi néven 2022. tavasza 

óta működik a bizottság, amelynek ülésein ismét én képviselem a civil szférát.  Civil delegáltként a 

bizottság munkájában tanácskozási joggal vettem részt. A bizottság  ülésein – 2 kivétellel (eü. akadály 

miatt az egyiken Csathó Tibor helyettesített) – részt vettem. Távol maradásomkor véleményemet 

írásban küldtem el a bizottság elnökének. Az új névvel bíró bizottságnak a közel egyéves időszakban 8 

rendes, egy rendkívüli ülése volt. Utóbbira 2022. június 30-án került sor, amit 2 fontos pályázat beadási 

határideje indokolt. A rendes üléseken alkalmanként 9-14 meglehetősen diverz napirendi pont került 

megtárgyalásra. Leggyakoribbak a településrendezési eszközök módosítása és a helyi építési szabályzat 

módosítások (főleg egyes építkezésekhez kapcsolódóan), de a bizottság napirendjén szerepeltek 

önkormányzati rendelettervezetek, módosítások (főleg Eger települési védelméről), környezetügyi 

szándéknyilatkozatok (pl. temetők működési rendje, napelempark fejlesztése Egerben, ebrendészeti 

telephely felújítása), költségvetés, ingatlangazdálkodás, önkormányzati tulajdon értékesítése, 

szerződések módosítása, emlékpontok létesítése (Borászok Borásza, Kopcsik tér, Botoló kövek, 

emlékfa Réthy Árpádnak és Thummerer Vilmosnak) és választókerületi alap felhasználására vonatkozó 

előterjesztések (a napirendek mintegy harmada).   

A bizottsági üléseken elsősorban a civil szektort érintő kérdések tárgyalását kísértem figyelemmel. 

Konkrét „civilügyi” napirend eddig nem volt, de számos teendő, mint pl. a városképi, zöldövezeti, 

belvárosi forgalomszabályozási ügyek valamennyi egrit érintenek. Javasoltam, hogy célszerű lenne, ha 

az önkormányzat csak a hosszabbtávú városfejlesztési tervekben érvényesülő koncepció következetes 

alkalmazásával engedélyezné a zöldövezeti külterületek építési belterületté nyilvánítását.  

Szorgalmaztam és helyeseltem a városi zöldterületeken a forgalomkorlátozást és valamennyi olyan 

szabályozást, amely aktuálisan vagy potenciálisan hosszabb távon is mérsékeli Eger 

légszennyezettségét és segíti az „élhetőbb város” elv érvényesülését. 

Két koncepcionális ügy szerepelt napirenden : Eger Város Klimastratégiága és Fenntarható 

Vársfejlesztési Stratégia. Mindkettőt üdvözöltem és hozzászólásomban igyekeztem rávilágítani a 

tervezetek erényeire és gyengéire, konkrét javalatokkal próbáltam segíteni a koncepciók javítását.  

A VUKKB munkájának jelentős részét véleményem szerint a város napi életét és működését szolgáló 

hivatali ügyek véleményezése teszi ki, de törekvés mutatkozik a koncepcionális, pozitív jövőképet 

alakító, hosszabbtávú gondolkodás érvényesítésére is.  

Eger, 2022. november 17. 

Dr. Kárász Imre 

 


