JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 06-án
megtartott k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l.

Jelen vannak:

Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári
Antal, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Jung László,
Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály,
Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth
István

Tanácskozási joggal:

Saárossy Kinga
társadalmi megbízatású alpolgármester
Dr. Kovács Luca
jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Kiss Andrea

Habis László
Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelent Képviselő hölgyeket és urakat, a
meghívott szakembereket, a társszervezetek képviselőit és a lakosokat.
Felkéri Bérczessy Andrást, hogy
zökkenőmentes lebonyolítását.

moderátorként

segítse

a

közmeghallgatás

Bérczessy András
Köszönti a Polgármester urat, Alpolgármester asszonyt és urakat, Jegyző asszonyt, a
közmeghallgatáson megjelent képviselő hölgyeket és urakat, az egri lakosokat.
Köszönti a meghívott szakembereket, társszervezetek képviselőit:
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében:

Czinege László r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos

Egri Városi Rendőrkapitányság képviseletében:

Bognár József r. alezredes
kapitányság vezetője

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Eger Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében:

Nagy Csaba tűzoltó őrnagy
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Heves Megyei Vízmű Zrt. képviseletében:

Bárdos Zsolt
üzemvezető főmérnök

TIGÁZ-DSO Kft. képviseletében:

Kovács István
igazgató

EVAT Zrt. képviseletében:

Várkonyi György Olivér
vezérigazgató

Agria Volán Zrt. képviseletében:

Dobos Róbert
adatfeldolgozási és
ellenőrzési osztályvezető,
megbízott helyi járat
üzemeltető

TÜZKÉV Kft. képviseletében:

Marosvölgyi György
igazgató
Zsindely László
kirendeltség vezető

Eger Termál Kft. képviseletében:

Lugosi Dénes
ügyvezető igazgató

Városgondozás Eger Kft. képviseletében:

Jakab Zoltán
ügyvezető igazgató

Egri Város Városfejlesztési Kft. képviseletében:

Dr. Kurucz András
ügyvezető igazgató

Az önkormányzati törvény 13.§-a és önkormányzatuk alapokmányának 10.§-a alapján
kerül sor a közmeghallgatásra, amelyen az állampolgárok és helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű feltevéseket intézhetnek a Közgyűlés tagjaihoz és a
helyben érdekelt szervezetek képviselőihez
A hozzászólónak felszólalási jegyet kell kérni, és azt kitöltve (az első sorba) leadni.
Egy hozzászóló két ügyre térhet ki, együttesen legfeljebb 6 percben.
Megkér minden kedves Felszólalót, hogy a tv-közvetítés okán szíveskedjenek a
mikrofonhoz fáradni és itt elmondani felvetéseiket, kérdéseiket, melyre válaszadás vagy
felszólalást követően szóban, vagy 30 napon belül írásban történik.
Kéri, hogy a hozzászólók személyeskedés nélkül, illetve személyiségi jogokat sértő
kifejezések nélkül mondják el hozzászólásukat. Aki nem közérdekű ügyben szólal fel,
vagy személyeskedő, illetve személyiségi jogokat sértő kifejezéseket használ, attól
megvonják a szót.
Tisztelettel kéri a fentiek betartását.
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Felszólalási jeggyel:

Szót ad Kaczári István ( Kepes Intézet - Eger, Széchenyi u. 16. ) részére, két témában:
Rövid beszámoló a Kepes Intézet első kilenc hónapjáról
A Kepes Intézet következő évadának tervei
Kazári István
Elmondja, hogy a város legfiatalabb intézményéről van szó és pár mondatban
összefoglalja az elmúlt 9 hónapban végzett tevékenységüket. A 2012. március 01-i
megnyitás óta hat kiállítást szerveztek. Érdekességként elmondja, hogy a hatodik
kiállításuk címe „a la cARTe gasztronómia a magyar képzőművészetben” volt.
A múzeumok éjszakája országos rendezvényben nem vettek részt, de helyette öt héten
keresztül múzeumi estéket, borkóstolóval egybekötött tárlatvezetéseket rendeztek.
Igyekeztek a programba bevonni a város művészeti egyesületeit, együttműködni az
intézményekkel, valamint 12 iskolával kötöttek szerződést, akik rendszeres látogatói az
intézménynek.
Fontos programoknak tartja a családi hétvége elnevezésű rendezvényeiket és
múzeumpedagógiai foglalkozást eddig 41 alkalommal tartottak.
Ígéretükhöz híven nemcsak kiállítások, képzőművészek bemutatkozását tették
lehetővé, hanem filmvetítésekre is sorkerült, vacsorával egybekötve.
2012. utolsó rendezvényére december 15-én kerül sor “Art Sütöde Díj” címmel, ahol
különböző pékségek fognak versengeni az első díjért.
2012. december 16-án nyílt napot rendeznek a város teljes lakosságának, 200,- forintos
egységes belépődíjjal, ahová minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.
A 2013. évi kiállítás sorozatukat március 01-vel nyitják egy világhírű kiállítással.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Úgy értékelte, hogy a „a la cARTe gasztronómia a magyar képzőművészetben” című
kiállítás páratlan értéket mutatott be a magyar festészet remekei közül.
Köszönet a kiállítást megvalósítóinak és mindenkit arra biztat, hogy tekintse meg azt.
Bérczessy András
Egészségi állapotukra hivatkozással írásban adták be felszólalásukat:
Csörgő Lászlóné - Eger, Galagonyás u. 36. szám alatti lakos egy témában:
Galagonyás u. 36. előtti úttest állapota
valamint,
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Varga Gyula – Eger, Csákósor út 5. szám alatti lakos egy témában:
Sas út rendezése
/ A két írásos beadvány a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

Bérczessy András
Szót ad F. Molnár Gabriella – Eger, Gyóni Géza u. 15. szám alatti lakos részére, két
témában:
Dobó tér mi lesz veled?
A laktanya az egrieké?
F. Molnár Gabriella
Több ezren aggódnak a város sorsáért, jövőjéért és kérdéseit nem támadó jelleggel,
hanem jobbító szándékkal kívánja föltenni.
Mi lesz a várossal, a Dobó térrel? A változtatás az majd olyan lesz, hogy megállja a
helyét, vagy később majd úgy néznek rá, hogy „nem így kellett volna”?
A mai napig is ki van írva a laktanyára, hogy eladó. HM-jelzéssel van kiírva egy
budapesti telefonszám.
Emlékei szerint Polgármester úr kampányolt azzal, hogy a laktanya az egrieké
maradjon. Tudomása szerint az egyik fele, ahol a „tiszti lakórész volt, ahol a Kossuth
iskola most van” már a városé.
Kérdezi, hogy mi van a laktanya másik felével? Mi lesz a sorsa? Mivel sok idős van, aki
nem tudja megfizetni az idősek otthonát, így javasolja megvizsgálni azt, hogy
„szegényháznak”, idősek otthonának, vagy valami hasonló funkcióra megkaphatja-e a
város.
Visszatérve a Dobó térre, a tervek láttán a zöldfelület csökkenése miatti aggodalmát
fejezi ki. Kérdezi, hogy valóban kivágásra kerülnek a Centrum előtt lévő hatalmas fák,
amelyek nemcsak árnyat adnak nyári időszakban, hanem takarják a „förtelmes”
épületet is? Szökőkút, víz, vízfüggöny lesz-e? A tér burkolatát is aggályosnak tartja.
Gondolkodjanak együtt abban, hogy a tér valóban barokkos legyen, mely nem tűri a
szögletes formákat, legyen valami hűsítő felület is.
Elviszik a Végvári vitézek szobrát?
Habis László
Tudomása szerint a fák maradnak. Kéri Dr. Kurucz Andrást, hogy pár szóban reagáljon
az elhangzottakra.
Dr. Kurucz András
A Dobó téren lévő fák közül csak azok kerülnek kivágásra, amelyek betegek és
szükséges a kivágásuk. Azok pótolva lesznek, illetve több fa lesz telepítve a
rehabilitáció során, mint a jelenlegi állapotában van.
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A tér képének kialakulása egy hosszú tervezői folyamat volt. A tervezők figyelembe
vették azt a szempontot, hogy egy történelmi barokk belvárosról van szó. A tervek öt
éves folyamat eredményei.
A Végvári vitézek szoborkompozíció Szúnyog közbe történő áthelyezéséről Eger város
közgyűlése döntött.
A szökőkúttal kapcsolatos felvetésre válaszolva elmondja, hogy igen, lesz egy térbe
süllyesztett, számítógéppel vezérelt „intelligens” szökőkút.
Sós István
A Végvári vitézek szoborkompozíció egy közösségi tér dísze lesz, mely a Szúnyog
közben kerül kialakításra. A későbbiekben egy javaslatot fognak tenni a közgyűlés felé,
miszerint azt a teret nevezzék el Végvéri vitézek terének. Gyönyörű tér lesz,
lépcsőzetes kialakítással az Eger patak irányába. A tervek szerint még egy fényjátékot is
varázsolnak majd a patakmederbe, ahol kerékpárút fog haladni.
Meglátása szerint ez a térkialakítás és az ott elhelyezésre kerülő szoborcsoport egy
nagyon kedvelt találkozóhelye lesz az egrieknek, az ifjúságnak.
Habis László
Egri építész-tervezők álmodták és tervezték meg a tér burkolatát. Műemléki
szakemberek, szakértők közreműködésével az az álláspont alakult ki, hogy csak
természetes, igényes kőburkolat lehetséges, mely a hatósági előírások szerint
Európából származó lehet. Reményeik szerint kárpát-medencei nemes kő burkolatot
fog kapni majd a tér.
A laktanyával kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt közgyűlésen kapott egy olyan
felhatalmazást a testülettől, hogy írásban bejelentkezhet a Honvédelmi Minisztérium
vezetéséhez annak érdekében, hogy vállalhassanak szerepet az ingatlan együttes
hasznosításában. Való igaz, hogy értékesítésre jelölték ki, de azt szeretnék, hogy az egy
irányított folyamat legyen és a város, a város lakosságának érdekeit vegyék figyelembe
az érintettek. Javaslatokkal fognak előállni annak érdekében, hogy a város számára
gyümölcsöző hasznosítást kapjon az épületegyüttes.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Nincs.

Szót ad Fekete János – Eger, Szarvaskői út 46. szám alatti lakos részére két témában:
Felnémet kulturális rendezvényeiről, annak támogatásáról
Felnémeti civil szervezetek által készített rendezvények megtartásáról és
támogatásáról
Fekete János
Felnémet városrészben soha nem látott rendezvénysorozat volt az elmúlt három
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évben, főleg a civil szervezetek által kezdeményezett és megvalósított formában.
A rendezvények megszervezésében és anyagi támogatásában kivette részét az
önkormányzati képviselőjük Rázsi Botond alpolgármester, melyért köszönet és hála.
Az Ő nevéhez fűződik a disznóvágás és az adventi gyertyagyújtás is, melyen a
településen élő lakosok mellett az egriek is szép számmal vettek részt.
Köszönik a Képviselő úrnak a rendezvények megvalósításához nyújtott segítségét,
anyagi támogatását és személyes jelenlétét.
Felnémeten jelenleg több mint nyolc civil szervezet működik egyesületi és alapítványi
formában. E civil szervezetek rendezik a kulturális rendezvények többségét.
A Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület munkáját részletesebben említi.
A felnémeti lakosok nevében köszönetet mond Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának, a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságnak, minden
támogatójuknak, valamint a helyi Képviselőjüknek, hogy mind anyagilag, mind
erkölcsileg is hozzájárultak sikereikhez, rendezvényeikhez.
Kérik, hogy a lehetőséghez mérten a jövőben is támogassák Felnémet városrész
rendezvényeit.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Úgy gondolja, hogy fontos és sajátos értéket képvisel az a sokszínű civil munka, melyet
a Felnémet városrészben végeznek.
Tájékoztatásul elmondja, hogy megvásároltak a BERVA-ban egy - korábban
vendéglátóegységként működő – üzlethelyiséget közösségi tér kialakítása érdekében.

Bérczessy András
Szót ad Bodnár Istvánné – Eger, Kertész u. 82. szám alatti lakos részére egy
témában:
Vár átadása, átvétele
Bodnár Istvánné
Nagy örömmel és aggodalommal fogadta azt a hírt, miszerint a város átveszi a várat.
Kérdezi, hogy sikerül átvennie a városnak és nem lesz számára ez nagyon megterhelő?
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Valóban született egy jogszabály a megyei múzeumi szervezetek átalakításáról.
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Sok kérdést még tisztázniuk kell az átvétel előtt, mert nagyon érdekes állapot volt
eddig. „Külön volt a város és külön volt a vár, de a várban is külön volt maga a vár,
mint épületegyüttes és a múzeum, mint kiállítóhely. Egy hármas megosztottság
érvényesült, mert nem volt igazán egység a vár épületfenntartása és a múzeum
üzemeltetése között sem.”
Aggodalmában osztozik, de úgy gondolja, hogy ez egy komoly lehetőség a város
számára. A Megyei Múzeumi Szervezet átvételével, a vár működtetésével együtt el
tudnak érni egy olyan pozíciót, hogy a kormányzat támogatja majd a vár folyamatos
felújítását, mert arra nagy szükség van. Majd az 1,7 milliárdos fejlesztési projekt
megvalósítása is a feladatuk lesz.
Rázsi Botond
Meglátása szerint Egernek mind fizikai, mind erkölcsi image-nek egyaránt része a vár.
Eddig fenntartási, működtetési szempontból nem volt hozzá közük. Most
mindenképpen „történelmi pillanat” az, hogy abszolút szerves része lehet az
önkormányzat működésének. Úgy gondolja, hogy ez olyan vissza nem térő alkalom,
amit még a financiális nehézségek tudatában is vállalni kell, természetesen ügyelve
arra, hogy az gazdaságilag a várost ne „roppantsa meg”.

Bérczessy András
Szót ad Tóth János – Eger, Kallómalom u. 18. III/13. szám alatti lakos részére két
témában:
Kallómalom u. 2–30-ig a játszótér vízelvezetés megoldása
Kallómalom i 14-30-ig parkolási lehetőség megoldása.

Tóth János úr nincs jelen.

Bérczessy András
Szót ad Asztalos Zsolt – Eger Malomárok u. 57. szám alatti lakos részére egy
témában:
A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület tevékenységének
bemutatása, egri vonatkozású programjának ismertetése, az
önkormányzat által adományozott helyiség hasznosításának ismertetése
Asztalos Zsolt
A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület országos egyesületként nem
budapesti, hanem egri székhellyel működik és a fogyatékkal élő emberek művészeti
tevékenységét szervezi, kulturális fesztiválokat, művészeti táborokat, kiállításokat
rendez. Ezek közül több Egerben valósult meg.
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Egri kötődése az is, hogy tíz éve egy „nyitott kapu”-s műhelyt működtet, ahová
fogyatékos alkotók járnak be, hogy különböző foglalkozásokon vegyenek részt.
Néhány éve az került megfogalmazásra, hogy ez a művészeti érték, ez a kis közösség
megérdemel annyit, hogy egy önálló helyet kapjon. Társra találtak a Forrás Fogyatékkal
Élő Fiatalok Alapítványával, akik egy közösségi helyet szeretnének kialakítani.
Ezúton kívánja megköszönni azt, hogy a novemberi közgyűlés úgy döntött, hogy a volt
Polgári Szalont a rendelkezésükre bocsátják. Ez a döntés is azt erősíti, hogy Eger egy
befogadó város. Egerben 2013-ban egy olyan galéria nyílhat „Special Arts Gallery”
néven, amelyik a fogyatékos fiataloknak lehetőséget ad a kibontakozásra.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Rázsi Botond
Az Egyesület, illetve az Alapítvány egymásra találása egy szép történet és ezért is
karolta fel ezt a kezdeményezést az önkormányzat. Nagyon egyszerű az az elv, hogy
„Együtt többre megyünk”. Amikor két ilyen csoport talál egymásra, fogja össze az erőit
és az önkormányzatban partnerre talál, akkor mindenképpen egy országra szóló dolgot
tudnak megvalósítani.
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja a fogyatékkal élők
hasonló kezdeményezéseit.

Bérczessy András
Szót ad Bodnár Gábor és Borbély András igazgatók részére két témában:
Köszönetnyilvánítás: alapfokú iskolák
Köszönetnyilvánítás: középfokú iskolák
Borbély András
Eger város alapfokú és középfokú iskolái nagy változás előtt állnak és ennek kapcsán
kívánják megköszönni Polgármester úr folyamatos támogatását, mellyel fejlesztéseiket,
programjaikat támogatta. Köszönik a képviselő testület támogatását, a hivatal
irodáinak, munkatársainak munkáját.
2013. január 01-től váltás lesz az oktatásba-nevelésben, de továbbra is Egerben
maradnak és Eger iskoláit képviselik és úgy kívánnak dolgozni, hogy a városnak a
lehető legjobb polgárokat, szakembereket neveljenek ki.
Bodnár Gábor
A város jó gazdája volt az oktatási-nevelési intézményeinek. Az elmúlt időszakban az
iskoláik mindig nyugodt, kiegyensúlyozott gazdálkodás mentén, a szakmaiság irányába
fordulva, a pedagógiai programjaikat meg tudták valósítani. Nyugalomban,
stabilitásban és olyan környezetben teltek a napjaik, ahol igazából lehetett a
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pedagógusoknak alkotniuk, a gyermekeknek nevelődni és oktatódni. Mindez a szülők
nagy-nagy megelégedésére.
Nagyra értékelik azt, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy döntött, hogy
nem akarja megszakítani velük a kapcsolatot és a működtetést fenntartja.
Köszönik az eddigi munkát és bíznak abban, hogy a jövőben is hasonló sikerrel, közös
együttműködéssel tudják elősegíteni a gyerekek nevelését és oktatását.
Egy tablót adnak át Polgármester úrnak.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Csákvári Antal
A Humán Erőforrás Bizottság Elnökeként megköszöni az szakkollégiumok vezetőinek
együttműködését, segítségét, munkáját.
Habis László
Közel ezer pedagógus válik állami alkalmazottá január 01-vel. Úgy gondolja, hogy
képviselő társai nevében is elmondhatja, hogy minden iskolákkal, képzéssel
kapcsolatos döntésükkel azon voltak, hogy Eger iskolavárosi jellegét tartsák meg,
erősítsék meg. Kalkulációik szerint közel 1 milliárd forintnyi ráfordítást jelen az
elkövetkező időszakban évente az iskolák működtetése. Az igazgató hölgyekkel és
urakkal folyamatosan együttműködnek majd, de ez a változás valóban egy mérföldkő a
magyar köznevelés történetében.

Bérczessy András
Szót ad Fejes Adrian – Eger, Kertész u. 85. szám alatti lakos részére egy témában:
Sportiskolai program – közoktatási típusú sportiskolák eredményei,
utánpótlás nevelés, Kemény Ferenc Sportiskola létesítményhasználata –
köszönet
Fejes Adrian
A Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola a 2011/2012-es tanévben az Országos
Diákolimpiai ranglistáján - amely a testnevelés tantárgy tanulmányi versenye –, első
helyezést ért el. Ennek a sikernek, eredményességnek az összetevőit részletezi.
Köszönik az eddigi támogatást és kéri, hogy a lehetőségekhez mérten a jövőben is
támogassák őket, az iskolát, a sportprogramot, annak érdekében, hogy hasonló szép
eredményeket érhessenek el.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
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Dr. Misz Mihály
Ellátogatva az intézményben azt tapasztalta, hogy egy mintaszerű iskola, ahol a
pedagógusok valóban a gyermekekért munkálkodnak és a gyermekek arcán látszott,
hogy örömmel vannak az iskolába. Vidáman játszanak, sportolnak, tanulnak és kiváló
eredményeket érnek el.
Gratulál a szép sikerhez és további jó munkát kíván az intézmény minden
dolgozójának, diákjának.
Rázsi Botond
Tájékoztatásként elmondja, hogy jelen pillanatban az új sportkoncepción
munkálkodnak. A város eddig is és a jövőben is nagy hangsúlyt fog fektetni az
utánpótlás nevelésre és a feltételek biztosítására. Ilyen értelemben „sem engedik el az
iskoláik kezét” és mindent megtesznek annak érdekében az utánpótlás biztosítása
zavartalan legyen.

Bérczessy András
Szót ad Tóth Péter / IFI Pont képviseletében / részére egy témában:
IFI Pont, ifjúság helyzete Egerben.
Tóth Péter
Az IFI Pont sikeres működését és látogatottságát tükrözi az, hogy a helyiség, amelyben
működik, kezdi kinőni.
Azon kérdést intézi a városvezetés, a testület felé, hogy a közeljövőben várható-e
bővítés, kaphatnak-e nagyobb helyiséget?
Részt vett a Mihalovics Péter miniszteri biztos országjáró fórumán Egerben, aki
ismertette a „Fiatalok Lendületben Programot”. A programban részletesen elhangzott
négy alappillér. Kérdezi, hogy azt helyi szinten, hogy kívánják megvalósítani?
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Lombeczki Gábor
Az VDT összetétele folyamatosan változik, megfiatalodik, hiszen minden évben jó
néhány tag elballag és helyükre új tagok, tisztségviselők kerülnek.
Az IFI Pont először információs, tanácsadó irodának indult, de már közösségi térnek is
használják. A jövőben szeretnék kibővíteni és abban gondolkodnak, hogy a város több
pontján – Felsővárosban, Felnémeten – alakuljon meg IFI Pont. Ehhez a forrásokat meg
kell találniuk a költségvetésben és pályázati lehetőségekben.
A kormány ifjúságpolitikájának alapvető célja, hogy itthon tartsa a fiatalokat és nemrég
elfogadta az „Új nemzedék jövőjéért programot”, aminek négy „pillére” van, mégpedig:
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állampolgárság, otthon, karrier, szabadidő. Ezen törekvéseket a város is támogatja
különböző pénzbeli támogatásokkal, pályázati lehetőségekkel.

Bérczessy András
Szót ad Kassa István / Medimetál Kft. - Eger, Bervavölgy /cégvezető részére két
témában:
A Bervai út felújítása – köszönetnyilvánítás az egri önkormányzatnak
A Berva Rt. 10 éve tartó felszámolási eljárása
Kassa István
Pár mondattal a cégét mutatja be. Cége fontos munkaadóként is és az országos
egészségügyi ellátásban is. Helyzetét alapvetően meghatározza, hogy telephelye a
Berva telephelyén van. Az ott lévő cégek forgalma többnyire külföldi exportirányból
tevődik ki. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan partnerül van, akik az országhatáron
túlról érkeznek és így nem mindegy, hogy milyen a környezet.
Külön köszönetet mond azért, hogy 2,5 millió forint még ebben az évben rendelkezésre
áll az út helyreállításához.
A Berva felszámolása 2002. óta tart. Ez egy végeláthatatlan folyamat, szinte
elviselhetetlen és egyre több olyan vállalkozást, céget érint, amelyik ott „vertek tanyát”.
A körülmények egyre romlanak, lassan romos állapot kezd kialakulni. Továbbá a
felszámolás folyamata miatt semmilyen közműszolgáltató a „lábát nem tudja betenni”
a volt Berva területére.
Amennyiben sikerülne véget venni a felszámolásnak, akkor az ott lévő vállalkozások
összefoghatnának és könnyebben lennének esélyeik, vagy ipari park, vagy hasonló
jellegű infrastrukturális fejlesztésre, pályázatra.
Az országgyűlési képviseleti tevékenység kapcsán többször is próbálkoztak
segítségkéréssel, mindeddig eredménytelenül.
Most személyesen Polgármester úr segítségét kérik abba, hogy amennyiben lehetséges,
akkor működjön közre, a felszámolási folyamat felgyorsításában, hogy minél előbb
önálló tevékenységek kezdődhessenek a telephelyen.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Kéri Kassa urat, hogy a konkrét javaslatai írásban juttassa el részére annak érdekében,
hogy azokat a szakértő kollégákkal megvizsgálják, megtalálják a megoldásokat.
A felszámolási eljárásról szóló törvény módosítása napirenden van. Jelen állapotában
rossz a magyar felszámolási törvény, mert eltűri azt a helyzetet, hogy a „felszámoló
éldegél a felszámolandó cég vagyonából” és nem érdekelt abban, hogy újra építsen,
reorganizáljon, működésbe hozzon, munkahelyeket tartson meg.
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Köztudott és Egerben sem egyedi példa, hogy évtizedes felszámolási eljárások zajlanak,
amelyek nemzeti erőforrások elpocsékolását, elherdálását eredményezi.
Mind gyakorlati, mind elméleti, a jogalkotás kérdésében is szívesen veszi az írásos
javaslatokat.
Dr. Misz Mihály
Sokan nem tudják azt, hogy Egerben egy ekkora jelentőségű cég működik. A cég
szakemberei folyamatosan fejlesztik azokat az eszközöket, amelyek a betegek
biztonságosabb ellátását, gyorsabb gyógyulását segítik. Együttműködnek a helyi
baleseti sebészekkel és az ország legkiválóbb szakembereivel. Nagyon eredményes
munkát végeznek. További jó munkát és sok sikert kíván nekik.

Bérczessy András
Szót ad Varga Sándor – Eger, Tímár u. 3. szám alatti lakos részére két témában:
Szépasszonyvölgy lépcsős pincesor felszíni csapadékvíz elvezetése
Lépcsős pincesor súlykorlátozó tábla
Varga Sándor
Szépasszonyvölgy lépcsős pincesor felszíni csapadékvíz elvezetése több évtizedes
elmaradás. Az utolsó évtizedben felgyorsultak az események. 2002-ben a középső
soron 5 pince támfala dőlt le, 2009-ben az alsó soron kettő támfal, majd 2010-ben egy
újabb támfal dőlt le. 2012-ben az alsó soron újabb támfal mozdult meg.
Tudomásuk szerint a tervek elkészültek, a város pályázott és erőforrásokat is nyert
ennek a célnak megvalósításához. A közterületen való megvalósításhoz a szükséges
magánterületekből a kért területet a város részére jelképes összegért átadták a
tulajdonosok. Jön a tél, a csapadékos időjárás és ez újabb támfalak omlását
eredményezheti.
Ha a ”pénz, paripa, fegyver megvan, akkor tisztelettel kérik a jó szándék és a határozott
végrehajtás is álljon mellé”. Egernek a történelmére, szőlészeti, borászati múltjára és
jelenére nem festene jó színt, ha a több mint 300 éves, az országban egyedülálló
háromszintes lépcsős pincesornak a pusztulását ölbe tett kézzel végignéznék. Kérik,
hogy a 2013. évben a csapadékvíz elvezetés valósuljon meg.
A terület és a lépcső pincesor védelme érdekében kihelyezésre került egy 2,5 tonna
megengedett legnagyobb össztömeget korlátozó tábla.
A tábla rendszeresen kidőlt, mostanra már el is tűnt. Kérik, hogy a táblát megfelelő
– megerősített – módon újra helyeztessék ki.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
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Habis László
A 2010-es rendkívüli esőzések után következett be az a helyezet, hogy fönnállt annak a
veszélye, hogy több pince összeomlik. Több képviselő, többek között Orosz Lászlóné
képviselő asszony kezdeményezte, hogy az üggyel kiemelten kell foglalkozniuk. A
kollégák éjjel-nappal dolgoztak és az első adandó alkalommal, az első napon adták be a
pályázatot, amikor arról volt szó, hogy három ütemben lehet, majd pályázni. Az első
napon több pályázat érkezett, mint amennyi a keret volt. Ez követte egy hosszú
bürokratikus eljárás után, tartalék listára kerültek. Azon munkálkodott, hogy 10 északmagyarországi projekt bekerüljön egy lista alapján, ez a döntés megszületett.
Több mint 70 ingatlantulajdont érint ez a kérdés és 95 %-ban nagyon együttműködőek
voltak a tulajdonosok, de volt olyan, aki ragaszkodott a kisajátítási eljárás
lefolytatásához és ezzel akadályozta a munkát.
Néhány nappal ezelőtt kapta meg azt az értesítést – bár még egy jogi feltétel hiányzik -,
hogy a támogatási szerződés hatályba lépett. Ez azt jelenti, hogy annak alapján
elindíthatják a kivitelező kiválasztását és az első támogatás lehívásánál hiánypótlással
kell igazolniuk, hogy a még meglévő jogi problémákat megoldották.
Jön a tél, de nem jelenti azt, hogy a munkálatok nem folynak. Szeretnék ez idő alatt az
egészet megpályáztatni, megkötni a kivitelezői szerződéseket és az időjárás
függvényében azonnal elindítani a munkálatokat.
A táblával kapcsolatban az illetékes iroda el fog járni.
Sós István
A csapadékvíz elvezetés nemcsak a lépcsős pincesoron, hanem a Szépasszonyvölgy
egészében meg fog oldódni ezzel a beruházással. Közel 1 milliárdos fejlesztés fog
megvalósulni a jövő évben.
Orosz Lászlóné
Örömmel fogadta Polgármester úr bejelentését. Varga úr említette, hogy az országban
egyedülálló, de véleménye szerint Európában egyedülálló ez a háromszintes lépcsős
pincesor. Ezen a terülten nagyon sok szőlész, borász dolgozik és úgy gondolja, hogy a
beruházások révén őket is bekapcsolhatják nemcsak Eger idegenforgalmában, hanem a
Szépasszonyvölgy idegenforgalmában is.

Bérczessy András
Szót ad Kis András – Eger, Szederkényi u. 9. szám alatti lakos részére egy témában:
A pincesor környékének rendezése, szemétszállítás megoldása
Kis András
A pincesor egész területének rendbetétele nagyon sokat számítana idegenforgalmi
szempontból. Kérik annak mielőbbi megoldását.
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A gyalogosforgalom lényegében a lépcsős pincesor fölött bonyolódik le. Az ott
keletkező szemetet nemcsak a pincetulajdonosok, hanem a turisták is generálják.
Kérik, hogy ezen a szakaszon kisebb szeméttárolókat helyezzenek el.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Orosz Lászlóné
Köszöni a Városgondozás Kft. igazgatójának, hogy ebben az évben egy alkalommal már
nagy rendet tettek, szép munkát végeztek.
A város terültén tavasszal és ősszel van lomtalanítás. Sajnos abból a terület eddig
kimaradt. Kéri Jakab urat, a város vezetését, hogy találjanak megoldást arra, hogy egy
évben legalább egyszer ott is legyen nagyszabású lomtalanítás.
Habis László
Egy helyszíni bejárás során kellene megbeszélni azt, hogy mik a teendők. Örömmel
venné, ha azt a pincetulajdonosokkal együttesen végeznék, annak érdekében, hogy
valóban kulturáltabbá tegyék azt a rendkívül értékes terültet.

Bérczessy András
Szót Molnár Imre – Eger, Vörösmarty u. 43. szám alatti lakos részére két témában:
Szépasszonyvölgy, 3 szintes pincesor
a.) csapadékvíz elvezetés megoldása
b.) utak ( amelyek alatt pincék vannak ) kiépítése, stb.
Előzetes ígéret: pályázik rá a város és kiépül.
Mi a helyzet?
Ezen pincesor előtt lévő terasz?
a.) vagy közösségi célt találni
b.) vagy lebontani
Molnár Imre
Az előtte felszólalók a csapadékvíz elvezetéssel és a pincesor fejlesztésével
kapcsolatban problémákat, észrevételeket elmondták.
Örömmel hallgatta Polgármester úr által elmondott pozitív eredményeket és köszöni a
hathatós intézkedéseket.
Annyi megjegyzése lenne a lépcsős pincesorral kapcsolatban, hogy a Szépasszonyvölgy
nem lent kezdődik, hanem fönt a legutolsó ház utáni részen és onnan kellene
megkezdeni a fejlesztés.
Ehhez a területhez szorosan kapcsolódik a volt rendőrségi lovastanya épülete, amely
mára már nagyon elhanyagolt állapotba került, nem egy szép látvány. A
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pincetulajdonosok kérése, hogy vagy a szőlészethez, borászathoz kapcsolódóan
valamilyen közösségi célra használható legyen az épület, vagy bontsák le.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Tudomása szerint az említett épület magántulajdonban van, régen tartozott a
rendőrség kötelékébe. Fölveszik a kapcsolatot a tulajdonossal, hogy mik az épülettel a
szándékai, mert eléggé központi helyen van a völgyben és annak egész képét
befolyásolja. Igyekeznek a legjobb megoldást megkeresni.

Bérczessy András
Szót ad Hamza Etelka – Eger, Arany J. u. 32. szám alatti lakos részére egy témában:
Munkaidőt jelent-e a képviselőknek a közgyűlés?
Hamza Etelka
Pontosan egy hete azt tapasztalta, hogy a képviselő testület két tagja kormányellenes
politikai tüntetésen vett részt, miközben Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése ülésezett.
Kérdezi a két képviselőtől, vagyis csak a jelenlévőtől, ha a civil munkahelyükön éppen
„tüntethetnékük támad”, akkor ki tudnának-e menni következmények nélkül?
Tiszteljék meg a képviselő társaikat, a Polgármester urat, a várost, hogy amikor
„közpénzből fizetett időben itt kellene ülniük, akkor üljenek itt”.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Írásban fognak választ adni feltett kérdésére.

Szót ad Fábián Mária – Eger, Király u. 12. szám alatti lakos részére két témában:
Szociális helyzet
Közlekedés
Fábián Mária
A magas rezsiszámlák nagy megterhelést jelentenek az emberek számára, főleg a
kisnyugdíjasoknak. Érdeklődik, hogy várható-e javulás a szociális vonalon a 2013-as
évtől, hogy a kisnyugdíjasok egy kicsit fellélegezhessenek.
Korábban is kérte, hogy legyen gyalogátkelőhely a temető felső sarkánál, a Honfoglalás
utcánál, mert az úton való áthaladás nagyon veszélyes.
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Továbbá a Mindszenti utcai rendelőnél is szerencsés lenne gyalogátkelőhely létesítése,
hogy a buszmegálló és az ABC is biztonságosan megközelíthető legyen. Ráadásul a
Petőfi utca sarkánál lévő gyalogátkelőhelynél nincs járda.
Kéri a gyalogos forgalom számára is a biztonságos közlekedési lehetőséget.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda a szükséges tájékoztatást megadja
mindenki számára, hogy az adott élethelyzetben milyen lehetőség van valamilyen segélyi
formában való bekapcsolódásra. 71.500,- forintos egy főre jutó jövedelem alatt van lehetőség
lakásfenntartási támogatás igénylésére.
A közlekedési ügyeket illetően elmondja, hogy amennyiben a fontos helyet megjelöli a
felszólaló akkor meg fogják vizsgálni azt, hogy forgalomtechnikai megoldással, jelzőtáblával,
vagy burkolati jelekkel megoldva lehetséges-e a gyalogosforgalom biztonságának erősítése.
Kéri a pontos hely megjelölését.

Bérczessy András
Szót ad Vona Zsuzsanna ( pincehasználó ) – Andornaktálya, Hild út 15. szám alatti
lakos részére egy témában:
Eger, Bányakert engedély nélkül épített kerítések, építmények a
Bányakerti rekonstrukció után
Vona Zsuzsanna
Örömmel fogadták a Bányakert rekonstrukcióját, ami rövidesen be is fejeződik, a
többség megelégedésére. Továbbra kínos és kellemetlen az, hogy az illegálisan
megépített kerítések, épületek nem kerültek lebontásra.
Kérdezi, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy ezt a régóta húzódó ügyet rendbe lehessen
tenni?
2011. évben kérte először, hogy mérjék ki az utat, mert folyamatosan, egyre többen
építenek rá különböző építményeket. Akkor azt a választ kapta, miszerint „A partfal
felőli oldalon, a partfal síkjától kintebb létesített kerítések, épületek mind a közút
területén épültek. Útkezelői hozzájárulást, illetve építési engedélyt egy létesítményhez
sem kértek, így minden beavatkozás engedély nélkül valósult meg. A terület
rendezésével kapcsolatban irodánk megkezdte a belső egyeztetéseket, a jogszabályi
háttér tisztázását. Az ingatlanok tulajdonlapjait beszereztük, a felszólításokat
kiküldtük, illetve az érintettekkel közös helyszíni szemle összehívása folyamatban van.
Jogi szabályozás miatt a probléma végső megoldása hosszabb folyamat, azt a 2011. évi
szüret megkezdéséig sajnos nem tudjuk lezárni.”
Ezt nem tudták lezárni a 2012. évi szüret végéig sem és úgy tűnik a Bányakert
rekonstrukció végére sem lesz megoldott, lezárt az ügy.
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A nap folyamán ígéretet kapott arra, hogy az egyik útszűkületet okozó kerítést záros
határidőn belül lebontják. Egy fényképet ad át Polgármester úrnak, melyen egy épület
látható, amely a bányafal oldalába épült. A szakértői vélemény is azt állapította meg,
hogy az rendkívül veszélyes.
Kérdezi, hogy mi kell ahhoz, hogy a rekonstrukció végére az építmény eltűnjön onnan?
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
A felszólaló írásban fog választ kapni a felvetéseire.

Szót ad Lakatos Éva – Eger, Újsor utcai lakos részére egy témában:
Eger, Bányakert – köszöni Jegyző asszony válaszát
Lakatos Éva
Úgy érzi, hogy „nem boldogulnak a Hivatallal”. 2012. augusztus 30-i közgyűlésen
elhangzottakra Jegyző asszony által adott válasz a „szomorú valóság” a számára.
Kétszer reménykedett már abban, hogy úgy állhat a plénum elé, hogy megköszönhet,
vagy megdicsérhet valamit.
A hivatal szemet huny a közterület önkényes lezárásáról és az önkényes lezárók már
veszik a bátorságot és illegális ciszternákat építenek az útra, a közterületre. A hivatal
csak szólongatja, kéregeti őket, de Ők ellenállnak, a hivatal alul marad.
Az úton lefolyó csapadékvizet nem az önkormányzat tereli, hanem az illegálisan épített
árokban hagyja magánterületre, kerítés alá bevezetni.
2012. május 15-i levelében Barna Lászlótól nem azt kérte, hogy „jöjjön el a területre és
szúrogasson szemetet”, hanem azt, hogy a kimért nyomvonalon tegye lehetővé a
közlekedést. Nemcsak, hogy nem intézkedett, de még csak válaszra sem méltatta.
Arra sem kapott választ, hogy 9 év kellett, hogy megszülessen egy jogerős bontási
határozat és az eltelt újabb 5 év alatt azt nem tudták végrehajtani. Van annak felelőse?
Lehet ebben az ügyben bírságolni? Az 5 év alatt hányszor történt meg, hogy
bírságoltak?
Egyetért abban, hogy a közterület védelme mindenkinek feladata, de nagy baj az, hogy
a jogerős határozat évekig „eltűnhet valaki fiókjában”, hogy a Jegyző és az Aljegyző
bejárásáról készült jegyzőkönyv eltűnik és az utak lezárását a hivatal elnézi.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Dr. Kovács Luca
Az elmondottakban sok igazság van. Ez ügyben vannak a pincetulajdonosok és vannak
a fölöttük lévő telektulajdonosok. A Hivatal két tűz között van, mert bármilyen
intézkedést hoznak, tesznek valakinek biztos, hogy nem tetszik.
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Jelen pillanatban egy 60 millió forintos pályázati munka folyik és való igaz, hogy
vannak olyan renitens személyek, akik lezárnak területeket. Rendszeresen kimennek a
hivatal munkatársai és megnyittatják, de nem áll módjukban nap, mint nap ott lenni.
Elhangzott, hogy a Jegyző és az Aljegyző részvételével tartott bejárás jegyzőkönyve
nem található, melyhez elmondja, hogy nem a jelenlegi Jegyző és Aljegyzőről van szó.
Az elhangzottak minden részletét meg fogják vizsgálni és igyekeznek a
tulajdonosokkal együttműködni.
A felvetett kérdésekre írásban fog kapni.

Bérczessy András
Szót ad Szalóczi Géza – Eger, Széchenyi út 44. szám alatti lakosnak két témában:
A Gyermekek Átmeneti Otthona Egerben, 2013. január 01-től
A SZETA Alapítvány szerepe 2013. január 01-től
Szalóczi Géza
Az legutóbbi közgyűlés egyik napirendi pontja az Egri Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezet átszervezése volt. Az erről szóló előterjesztés nem említette meg a
Gyermekek Átmeneti Otthonát, holott az Otthon működése, az elfogadott határozatok
következtében, 2013. január 01-től ellehetetlenül. A közgyűlési hozzászólásokból az
derült ki, hogy a képviselő-testület ebben a témában nem teljesen tájékozott. A város
Alapokmánya előírja, hogy az előterjesztésnek tartalmaznia kell a határozati javaslat
megértéséhez szükséges előzményeket, a döntések várható hatásait. Ezt vagy betartani,
vagy eltörölni kell.
Aggodalmát fejezi ki, az Átmenti Otthonban lakó gyermekek, azok szülei, családjai és
az ott dolgozók 2013. január 01-e utáni sorsát illetően.
A SZETA Alapítvány 23 éve segíti a „mély szegénységben” élőket. 1988 óta működteti a
Gyermekek Átmeneti Otthonát előbb Egerrel, majd az Egri Kistérség Többcélú
Társulással kötött szerződés alapján.
2012. november 21-i pársoros e-mailből tudták meg, hogy pénzügyi okok miatt, 2013.
január 01-vel a város bezáratja a „gyermekotthon kapuit”. Egy héttel a döntés után és 3
héttel a gyermekek és nevelők „szélnek eresztése előtt”, még csak egy hivatalos
értesítéssel sem rendelkeznek.
Megemlíti, hogy egy akkora városnak, mint Eger, törvény szabta kötelessége
fenntartani egy átmeneti otthont a rászoruló gyermekek részére.
Az Alapítvány kész arra, hogy rendezett körülmények között átadja a feladatot annak a
szervezetnek, amelyet a város erre a célra létrehoz, vagy kijelöl.
Tudomása szerint a kistérség 2013. júliusáig átmeneti gyermekotthon céljára még
igényelhet normatívát.
Kéri a közgyűlést, a gyermekek érdekében, védelmében „kötelessége követelni”, hogy a
tanév végéig tartsa meg az otthont a jelenlegi formában és finanszírozás mellett és
haladéktalanul kezdődjön meg a szakmai egyeztetés e kötelező városi feladat rendezett
átadása-átvétele tekintetében.
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Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Hangsúlyozza, hogy a bérleti szerződésük a SZETA-val – többszöri hosszabbítás után,
mindkét fél által tudottan – 2012. december 31-ig szól. Úgy gondolja, hogy szó sincs
bármiféle meglepetésről. Az ismeretes volt mind a két fél számára, hogy az intézmény
működési engedélye is 2012. december 31-én lejár. Meg fogják oldani minden egyes
gyermek helyzetét, sorsát.
A továbbiakról írásban fognak tájékoztatást adni.
Jelzi, hogy Dr. Csarnó Ákos ügyrendi kérdésben kíván szólni.
Dr. Csarnó Ákos

ügyrendi kérdésben

Álláspontja szerint a közmeghallgatáson a felszólalóknak akár egy, akár két témában
szólalnak fel, 6 perc áll a rendelkezésükre.
Dr. Kovács Luca
Egyetért Tanácsnok úr megállapításával.

Bérczessy András
Szót ad Dr. Légrády György – Eger, Széchenyi u. 49. szám alatti lakosnak egy
témában:
Egri Termálfürdő medencehasználat, hiányosságok
Dr. Légrády György
Köztudott, hogy a strandon, a hátsó, 7-es medence lefedésre került. Ott hétfőtől,
szombaton délig vízilabdaedzések folynak, a köteleket kiveszik, így csak a kapuk
mögött lehet úszni. Így az úszni vágyók számára marad az 1. medence, de annak vizét
több hétig nem engedik le. Régebben hetente egyszer leengedték, kitakarították, és
akinek kedve volt használhatta, úszhatott, de most ezt a lehetőséget megvonták.
Volt egy kérdőíves fölmérés és annak eredménye az lett, hogy a nagymedencére
kitették az üzemen kívül táblát, a medencébe vezető bejáratokat elkerítették.
Mindezt marketing szempontból sem látja célszerűnek, az idelátogató külföldiek
kapcsán.
A strand területén építkezések folynak és az első nagymedencét szét fogják választani.
Kérésük az, hogy addig, míg a medencének az építéséhez hozzá nem fognak, addig
hetente cseréljék le a vizet, takarítsák ki a medencét és használhassák.
Vannak olyanok, akik egészségügyi okokból – fedett medence klórosabb, levegője,
vegyszeresebb vize – inkább a külső medencét kívánják használni.
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Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy több vendég „keserű szájízzel” távozik, nem
keltik jó hírét a strandnak, mert vannak hiányosságok. Információs táblák hiánya.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Lugosi Dénes
A felszólaló által felvetetteknek megvan vagy a válasza, vagy a módosított verziója. Az
említett 7-es medencében a kötél nem hétfő reggeltől, szombat délig van kihúzva,
ennél lényegesen kevesebb időpontban. Erről korrekt módon lehet tájékozódni, mind a
bejáratnál, mind a társaság honlapján. Egy úgynevezett medenceképen közlik a
vendégekkel, az érdeklődőkkel azt, hogy mikor, milyen elfoglaltságok vannak az
érintett medencékben. Való igaz, hogy a versenymedencében a lefedés óta intenzíven
zajlanak edzések, nem kis mértékben ez volt az oka annak, hogy szorgalmazták annak
lefedését. A vízilabdaedzésekkel nem érintett időpontokban pedig föl van húzva a
kötélpálya és klasszikus úszópálya van kialakítva.
Habis László
Jól gondolja azt, hogy az előző évben ilyenkor ez a medence teljesen használaton kívül
volt.
Lugosi Dénes.
Igen, jól gondolja Polgármester úr. A medence 15 évvel ezelőtt épült meg és ezen idő
alatt, október 15-e után nem volt használatban. Ennek időjárási okai voltak és technikai
felszereltsége okán nem tud fedés nélkül működni. Ez az első téli szezon, amikor a
medence használható és ezzel nagyot léptek előre.
Az 1-es medence kapcsán elmondja, hogy az valóban üzemen kívüli állapotban van és
ez évek óta így van. Ennek egyrészt jogszabályi okai, másrészt üzemeltetési okai
vannak. Ennek ellenére igyekeznek a szezont kitolni, amennyire csak lehet.
Hivatalosan az 1-es medence októbertől, áprilisig üzemen kívüli állapotban van és ha
ezt nem úgy kezelik, annak mindenféle hivatalos lépései kell, hogy legyenek, amit meg
is tesznek és be is tartanak.
A medence azért van vízzel feltöltve, mert az égövi sajátosság miatt, ha nincs feltöltve,
akkor annak fala, betonszerkezete fagykárokat szenvedhet. Ez nem helyi sajátosság.
Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az egri medence országosan egyedülálló
abban, hogy közvetlen forrásvíz által táplált, töltő-ürítő rendszerű medence.
Amennyiben leengednék, akkor a forrást el kellene fojtani kiesebb, vagy nagyobb
mértékben, ami mindenképpen káros lenne a hosszabb októbertől, áprilisig terjedő
intervallumban. Hidrogeológiai és egyéb szakértői állásfoglalások alapján így
biztosítható az, hogy a forrás folyamatosan táplálni tudja a medencét. Ez a megoldás
azért is jó, mert a forrás aránylag magas hőmérsékletű és ezáltal biztos, hogy nem fog
befagyni a víz és nem sérül a medence.
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A tájékoztatások és a tájékoztató táblák tekintetében nem érti a problémát, nem
tapasztalt olyat, hogy a vendég nem találná például az öltözőket. Úgy véli, hogy a
strand területén megfelelő mennyiségű és tájékoztatást biztosító információs tábla van
elhelyezve.
Biztosan van olyan vendég, akinek valami nem tetszik, de a számadatok azt mutatják,
hogy a 2010. éves mélypont után mind a 2011-es, mind a 2012-es évben emelkedett a
strand látogatottságának száma. A látogatói megelégedettség megismerése céljából
többek között egy kérdőíves vendégvisszajelzés rendszerét tartják életben. Ezeket
kiértékelve, a hibákat feltárva beavatkozásokat hajtanak végre, amelyek meglátása
szerint eredményesek.
A vendégek által hozzájuk eljuttatott visszajelzések túlnyomó részben pozitívak mind a
biztonság, mind a szolgáltatások, mind a környezet tekintetében.
A kollégáival folyamatosan azon dolgoznak, hogy az odalátogató vendégek elégedettek
legyenek, a vendéglétszám folyamatosan növekedjen.
Légrády úrnak bármilyen olyan észrevétele van, amelyre most nem kapott választ,
akkor szívesen látja, vagy juttassa el hozzá észrevételeit és megpróbálják mindenre a
legjobb megoldást megtalálni.
Habis László
Bármilyen észrevételt, kritikát szívesen vesznek, hiszen az a cél, hogy a strandfürdő, a
termálfürdő hírnevét javítsák.

Bérczessy András
Szót ad Dr. Kelemenné Boschánszky Anna – Eger, Kertész u. 166/168. szám alatti
lakos részére egy témában:
Kalcit köz átjáró megnyitása
Dr. Kelemenné Boschánszky Anna
Korábban a Kalcit közben volt egy átjáró a patak felé és a patakparton végigsétálva be
lehetett jutni a belvárosba. Most nincs átjáró, kerítés van.
Közel 150 család kérését tolmácsolja, miszerint az átjárót nyissák meg. Látnak-e erre
megoldást? Ha igen, akkor mikor, ha nem akkor miért nem?
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Dr. Misz Mihály
A novemberi közgyűlésen fogadták el azt a javaslatot, hogy a területet vagy
megvásárolják, vagy kisajátítják. A folyamat elindult, melynek végeredményeként 2,5
méter szélességű átjárót tudnak biztosítani azon a bizonyos utólag megvásárolt telken,
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amelyik lehetővé teszi a kijárást a Kalcit köz, a Kertész utca, Maklári utca környékén
lakók számára.

Bérczessy András
Szót ad Gócza Attila – Eger, Szarvas G. u. 3. szám alatti lakos részére egy témában:
A közgyűlési hozzászólási jog megvonása! A tapasztalatok!
Gócza Attila
A rendszerváltást követően első közgyűlés tagjai a város Alapokmányában rögzítették
az egri polgárok jogát arról, hogy minden közgyűlésen a napirendi pontok lezárását
követően 5 percben közérdekű ügyekben felszólalhatnak. A képviselő-testület előtt
hozzászólás lehetőségével az egri polgárok 22 éven keresztül éltek.
E szerzett jogot a közgyűlés a nyár folyamán elvette.
Az előterjesztés szerint azért, mert közérdekű bejelentéssel, mely javaslatot is
tartalmazhat, bárki szóban, írásban, vagy elektronikus úton fordulhat a hivatalhoz.
Zöldszám is rendelkezésre áll.
Egy közterületen folytatott rendzavarás, demonstráció eseményeit ismerteti.
Minden nap tapasztalják, hogy a politikusok tettei, vagy éppen tétlenségük, némaságuk
miként befolyásolhatja a gondolkodást, a lakossági megnyilvánulásokat.
Kéri a Polgármester urat, a képviselő-testületet, hogy egyértelműen – a rendzavaró
csoport számára is érthetően –határolódjanak el ettől a rendbontó, másokat zavaró
magatartástól.
Negatív üzenetértéke miatt elfogadhatatlannak tartja Orosz Lászlóné „rehabilitálását”,
önkormányzati bizottságba történő jelölését.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Részese volt 22 évvel ezelőtt az egri Alapokmány megalkotásának. Határozottan állítja,
hogy az az igénye, hogy megismerje a város polgárainak véleményét 22 év alatt egy
szemérnyit sem csökkent, mi több inkább nőtt.
Az már máskérdés, hogy vannak olyan jó instrumentumok, jó szabályok, amelyekkel
valaki, valakik elkezdenek visszaélni. Példát említ.
Személy szerint azért támogatta azt, hogy a közgyűléseken a felszólalási lehetőség a
továbbiakban ne álljon rendelkezésre, mert meg van arról győződve, hogy a
legkülönbözőbb lakossági fórumokon és egyéb lehetőségeken keresztül képesek a
képviselők a város lakosságának véleményeit, kérdéseit megismerni.
Megvizsgálták az elmúlt időszakok jegyzőkönyveit, az derült ki, hogy néhány ember
visszatérően, esetenként provokatív módon, esetenként személyiségi jogokat sértő
módon, szólalt fel.
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Nagyon távol áll tőle az agresszió, a politikai agresszió, a politikai szélsőségekkel való
„kokettálás”. Személy szerint azokat a közéleti szereplőket szereti, akik megfontoltak,
akik korrekten fogalmaznak és távol áll tőlük az, hogy másokat megalázzanak,
megsértsenek. A parlamentben is igyekszik szakpolitikai kérdésekkel foglalkozni. Nem
ért egyet a parlamentben azzal a stílussal, amelyet egyes képviselők megengednek
maguknak, mert meg van arról győződve, hogy az nem a magyar nemzet ügyét
szolgálja.
Az önkormányzati bizottságok összetételét illetően elmondja, hogy a bizottsági
elnökökkel tanácskozva szoktak változtatásokat tenni és a szakmai bizottságok nagyon
fontos szerepet töltenek be a közgyűlési előterjesztések szakmai előkészítésében.
Ígéri, hogy igyekeznek mindig a legjobb megoldást megtalálni a személyi összetételt
illetően.
Dr. Misz Mihály
Az nem hangzott el a felszólalásban, hogy ma is azért vannak itt, hogy meghallgassák,
megismerjék a lakosság problémáit, észrevételeit, kérdéseit és ezért vezették be az egy
évben két közmeghallgatást is.

Bérczessy András
Szót ad Borkai Anikó – Eger, Malomárok u. 8. IV/29. szám alatti lakos részére két
témában:
Költségelvű lakással kapcsolatos
Segítségkérés visszautasítása, magatartás kifogása önkormányzati
dolgozóval szemben ( mellékleteket bead )
Borka Anikó
Költségelvű lakásban lakik 5 éve. Életkörülményei megváltoztak, rosszabbodott és
kérte a lakás szociális bérbeadását, vagy a lakbér csökkentését. Kifogásolja a közjegyzői
díj és az évenkénti szerződés megújítását, mert az számára igen megterhelő. Számára
érthetetlen díjakat számolnak fel, mint például a felfűtési díj, „mely 50 fokot jelent,
tehát kéz meleg vízről van szó” és azért 5 ezer forintot kérnek és elkérik a meleg víz
utáni díjat is. Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Irodán kért a támogatást, de
csak kifogásokat kapott.
Az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Iroda dolgozója és közötte lehangzott
párbeszédről levelet küldött a „Nemzeti Adatvédelmi Információs Hivatalhoz”. A levél
a magánélet megsértéséről, a megfigyelésről, információszerzésről szólt. Meglátása
szerint róla olyan adatokat szolgáltatott az önkormányzat felé, amely nem felel meg a
valóságnak. Kérte az illető kérdőre vonását. Mindez hátráltatta a kérelmét és a
problémája megoldását.
Bocsánatkérést, jogorvoslatot nem kapott és az esetet feltette az internetre.
Ügyében nem választ, válaszokat vár, hanem segítséget.
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Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
A városnak összesen van 900 lakása és nem a lakás költségelvű, vagy szociáliselvű,
hanem a bérlő szociális helyzetétől függően kerül egyik, vagy másik kategóriába.
Miután a felszólaló jelezte, hogy mellékleteket ad be, így az iratok áttanulmányozása
alapján megvizsgálják a konkrét panaszt és írásban reagálnak az elhangzottakra.

Bérczessy András
Szót ad Balla Sándor – Eger, Vár köz 4. szám alatti lakos részére két témában:
Dózsa György téren az „Imola Udvarház” és az üzletsorok előtti járda
felújítása
Egri vár a város tulajdonába kerül?
Balla Sándor
Azzal a kéréssel fordulnak a város vezetéséhez, hogy a Dózsa György téren lévő
üzletsor és szomszédságában lévő „Imola Udvarház” előtti járda állapotát megvizsgálni
szíveskedjenek. A járdaszakasz bontásból kikerült, tükörsima felületű, nagyméretű
kockakövekből épült kb. 30 évvel ezelőtt. Az elmúlt időszak alatt többször jelezték a
járda használhatatlanságát. Ez vonatkozik különös tekintettel az „Imola Udvarház”
bejárata és a Vár köz torkolata közötti szakaszra. Ott a járda annyira meredek, hogy a
hosszirányban 3-4 méterenkénti lépcsővel tagolva, lejtése eléri a 30-40 cm, de néhol az
50 cm-t. Ezen a szakaszon az oldalirányú lejtés is igen jelentős, közel azonos a
hosszirányú meredekséggel.
Annak idején a lépcsők közötti részt nem lejtős, hanem vízszintes szakaszokkal kellett
volna megépíteni, megemelve a lépcsők darabszámát. Továbbá hiányzik a kockakövek
kihézagolása is, mely az igen meredek járdán való közlekedést még bizonytalanabbá
teszi. Ez utóbbi vonatkozik az „Imola Udvarház” bejárata alatti szakaszra is.
A járda teljes hosszában hiányzik a kapaszkodó korlát.
Kérik a járdaszakasz felújítását, a gyalogos közlekedésre alkalmassá tételét.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Csákvári Antal
Ismeretes, évek óta húzódó probléma a járda állapota az ott élőknek, az ott
közlekedőknek. Egy bejárás során már megállapították, hogy jogos a probléma. A
szakiroda részéről azt a tájékoztatást kapta, hogy az Örökségvédelmi Hivatallal
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megtörténtek a szakmai egyeztetések és reméli, hogy a 2013. évben a korlátnak az
elhelyezéséhez a megfelelő anyagi fedezetet is biztosítani tudják a költségvetésben.
A korlát megépítésével nagyban elő tudják segíteni a balesetmentes közlekedést. A
hézagolással kapcsolatosan elmondja, hogy a Dobó utca helyreállítása során ennek a
gyalogjárdának a járhatóbbá tétele is megtörténik.
Habis László
A belváros rehabilitáció érinti majd a Dobó utcát és a Dózsa György tere is, melynek
jelenlegi állapota valóban nagyon kritikus főleg idős emberek számára
balesetveszélyes, illetve esőben, hóban csúszósak.
Ennek a térségnek a rendezése a következő időszak feladata, de ettől függetlenül meg
fogják nézni részleteiben is a felvetést.

Bérczessy András
Szót ad Flaskay Mihály – Egri Autista Alapítvány Eger, Pf. 250. részére egy
témában:
Napközi felújítás
Flaskay Mihály
Sok a probléma a városban, mindig is sok volt, mindig is sok lesz. Van sok olyan
probléma, amelyet jó szándékkal, jó akarattal, egyenes párbeszéddel, építő jellegű
vitákkal úgy meg tudnak oldani kis anyagi ráfordítással, hogy az sok embernek jó
legyen.
Ilyen esettel kapcsolatosan kívánja tolmácsolni az érintettek véleményét, köszönetét.
Az Egri Autista Alapítvány 28 főt foglalkoztat, támogató szolgálatot működtet, a
megváltozott munkaképességűek szolgáltató házát üzemelteti és az Autisták Napközi
Otthonát működteti. Ez a napközi otthon a Bem tábornok úton található egy régi,
„lepusztult katonai barakkban”. Pályázatot írtak ennek az épületnek a felújítására és
nyertek. Köszönik a Polgármester úr és a képviselő-testület támogatását.
Korábban is elmondta már, hogy nem az a fontos, hogy az alapítvány, vagy az
önkormányzat tulajdonosa az épületnek, hanem az, hogy az épületet fogyatékosak
birtokolják.
75 millió forintot nyertek az épület felújítására. A felújítást követően sem az lesz a
fontos, hogy az alapítvány, vagy az önkormányzat épülete lesz korszerűbb, hanem az,
hogy a benne lévő fogyatékosok élete lesz jobb. A projektnek az igazi nyertesei a
fogyatékosok, az autisták lesznek.
Az Egri Autista Alapítvány valamennyi dolgozója és a napközi felújításában érdekelt
ellátottjai nevében köszöni a támogatást, a segítséget.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
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Dr. Misz Mihály
Két évvel ezelőtt a FIFESZ frakció szervezett egy jótékonysági bált, melynek bevételét
az autisták javára ajánlották fel.
Köszöni minden dolgozó munkáját, mert nagyon nagy segítséget nyújtanak a
családoknak és azoknak az embereknek, akik ettől a betegségtől szenvednek.
Bérczessy András

Szót ad Tóth József – Eger, Fertőbánya út 14. szám alatti lakos részére egy témában:
Útfelújítás ; Hóeke; Parlagfű; Kutya
Nincs jelen.

Bérczessy András
Szót ad Dr. Kisházi János – Eger, Fadrusz J. u. 20/B. szám alatti lakos részére egy
témában:
A Gárdonyi-emlékév kapcsán milyen rendezvények szervezésével,
megemlékezéssel készül
Dr. Kisházi János
2013. évben ünneplik Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját és az író emlékéve
lesz.
Kérdezi, hogy a város vezetése milyen rendezvényekkel, megemlékezésekkel készül az
emlékévre?
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Az emlékév kezdetét vette, az „Egri Vár Napjával”. A kulturális koncepció vitája
kapcsán már fölmerült, hogy példaértékű az, hogy egri közművelődési és kulturális
intézmények összefognak és igyekeznek együttműködni az emlékév méltó
megemlékezésében. Ezzel együtt azt tudja elmondani, hogy szeretnének az „Országos
Gárdonyi-emlékév” részesévé válni. Sok-sok kulturális és komoly társadalmi esemény
mellett, vetélkedők lesznek, pályázatok kerülnek meghirdetésre.
Országosan ennek három helyszíne lesz Budapesten elsősorban az Irodalmi Múzeum,
Gárdony és Eger. Ebben az ügyben folytattak tárgyalást a közelmúltban L. Simon
László a kultúráért felelős államtitkárra, aki ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül
tételesen megjelöli azt, hogy melyek azok a törekvéseik, amelyeket az Országos
Gárdonyi Emlékbizottság döntése nyomán, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával,
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Eger számára lehetőségként megjelölnek. Amint ezt a választ megkapják, akkor tudják
egészen részletesen ismertetni a közvéleménnyel az eseményeket, rendezvényeket.
Azt szeretnék, ha egy köztéri alkotással is gazdagodna a város.
Egy Országos Gárdonyi Emléknappá nyilvánításról is dönteni fog az Országgyűlés, az
pedig az Egri Vár védelmének a napja lesz, melyet Államtitkár úr egyéni képviselő
indítványban fogalmazott meg.

Bérczessy András
Szót ad Molnár István Géza ( TESZ heves megyei ügyvivője) – Eger, Hild J. u. 3.
szám alatti lakos részére egy témában:
Civil Ház üzemeltetése
Molnár István Géza
Egerbe, a Bajcsy-Zs. u. 9. szám alatt hosszú évek óta jelentős számú civil szervezet
dolgozik szinte szimbiózisban a várossal. Ellentmondásos információk keringenek a
civil szervezetek körében, hogy talán az ottani tevékenységüket valamilyen oknál fogva
meg kívánják szűntetni.
A civil szervezetek nevében kéri, hogy a testületet támogassák őket abban, hogy azon a
helyen maradhassanak.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Az előző napon a Civil Kerekasztal ülésen is elhangzott ez a kérdés. A jelenlévő
képviselő társaival azt az álláspontot fogalmazták meg, hogy meg kell tudni oldaniuk
azt, hogy a Civil Ház a jövő évben is működőképes maradjon. Azok a rendezvények,
események, amelyek ott zajlanak változatlan intenzitással megtörténhessenek.
Nyitott kapukat dönget a felszólalás, de természetesen a költségvetési rendelet hozza
meg a végső döntést.
A képviselő társai nevében is igent mondhat arra, hogy a működőképességről
gondoskodik az önkormányzat, a részleteket a későbbiek folyamán egyeztetni fogják.
Dr. Misz Mihály
Röviden csak annyit tud mondani, hogy „jó civil tanácsnok lenni” egy olyan városban,
ahol ilyen kiváló civil szervezetek működnek és civilbarát önkormányzat működik.
Köszöni a civilek munkáját, amit a városért végeznek.

Bérczessy András
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Szót ad Illés Gyuláné – Eger, Cecey É. u.26. szám alatti lakos részére két témában:
A Gárdonyi Géza utcában található volt óvoda ismételt óvodai
használatba vétele – pályázatok útján
A vasúti aluljáró festése – onnan a lejövetel – Dobó utca kövezetének
rendbetétele – járható legyen!
Illés Gyuláné
Nap, mint nap elmegy a Gárdonyi utcában lévő valamikori óvoda épülete mellett.
Az épület állapota rohamosan romlik, csak négyévente választásokkor
választókerületként használják, viszont gyönyörű helyen van és nagyon szép a parkja.
Az Almagyar-dombon az elmúlt időszakban épült egy városnegyed, ahol közel 80-100
gyerek van, akik óvodáskorúak, vagy lassan azok lesznek.
Örömmel venné, ha pályázat útján ez az épület visszakapná az óvodai funkcióját.
Célszerűnek látná, ha egy városi buszjáratot indítanának oda.
Évek óta jár a Leányka utca felől az aluljárón keresztül. Az aluljáró fala ijesztő arcokkal,
feliratokkal van tele. Kéri annak rendbetételét, az ocsmány festések eltűntetését.
Esetleg a várral kapcsolatos dolgokat fessenek oda.
A Dobó utca „tisztességes cipőben” járhatatlan, ez szégyene Egernek. Kéri annak
felújítását, járhatóvá tételét.
A Szúnyog-köz lépcsőjén is négy helyen hiányzik a kő, balesetveszélyes főleg sötétben.
Kéri annak is megvizsgálását, rendbetételét.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
A volt GAMESZ épületét illetően elmondja, hogy azt megvizsgáltatták és az a
szakvélemény született, hogy az épületnek nagyon súlyos statikai problémái vannak.
Továbbá a mai szabványkövetelményeknek való átalakítása gazdaságosan biztosan
nem valósítható meg, akadálymentesíthetetlen, stb.
Egyetértenek abban, hogy egy különlegesen szép és értékes helyen van az épület, de
hogyan tudják azt a későbbiekben hasznosítani, azon komolyan „törik a fejüket”,
különös tekintettel arra, hogy a „Gárdonyi ház” is a város üzemeltetésébe kerül majd.
Az egész térség gondjaival foglalkozniuk kell, megoldást kell találniuk.
Az aluljáró festésével kapcsolatban elmondja, hogy a graffiti és graffiti között is van
különbség. Valóban lehetne az valami olyan, ami kedves, játékos, vidám, vagy
éppenséggel a történelmi környezettet idéző. Meg fogják vizsgálni és akár egy
pályázatot is meghirdethetnének arra, hogy ott ne azzal a rémséggel találkozzanak a
járókelők.
A Dobó utca burkolatával kapcsolatban elmondja, hogy nagyon bíznak abban, hogy a
belváros rehabilitáció részeként meg tudják valósítani. Azon dolgoznak, hogy a
pénzügyi keretek között tudjanak maradni, de a tervek olyan természetes
kőburkolatokat tartalmaznak, amely a problémát garantáltan kezelni fogja.
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Bérczessy András
Szót ad Herenyik József – Eger, Baktai u. 32/a. szám alatti lakos részére egy
témában:
Eger-Kisegedre járó út helyreállítása, magántelekről visszavezetése a hrsz.
szerinti helyére.
Herenyik József
2005-ben a Vécsey-völgyet elmosta a víz és a város nagy erőfeszítéseket tett annak
rendbehozatalára, ami nagyon szépen sikerült. Ha lehet, akkor egy kicsit tovább
kellene lépni, mert az Egedről leömlő víz az utat egy bizonyos szakaszon elmosta. Nem
lehetett közlekedni és az arra járók magántelkeken keresztül közlekedtek, amelynek az
lett a folyamodványa, hogy traktorral, személyautóval, lóval ott mennek végig.
Eltűnt egy telek, mert azt út céljára használták. Pályázatokba nem tudtak beszállni,
mert az ott élő idős emberek nem tudták felvállalni a rájuk eső költségeket.
Eljutottak addig, hogy az elmosott utat földdel fel tudták tölteni. Most van egy durva
földtükör és ahhoz kéri az önkormányzat segítségét, hogy az kavicsréteget kapjon.
Helyszíni bejárás keretében szívesen elmondja részletesen az egyéb problémákat,
vízelvezetés, stb.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Herenyik úr 30 napon belül választ fog kapni a felvetésére.
Egy helyszíni szemlét követően megnézik, hogy mi lehet a műszaki megoldás és
hogyan képesek megoldani.

Bérczessy András
Szót ad Dorogházi Józsefné – Eger, Mátyás király u. 85. szám alatti lakos részére
egy témában:
A Mátyás király út páratlan számú oldalán nagyon rossz a járda, mikor
csinálják meg és a csapadékvíz elvezetés sincs biztosítva.
Dorogházi Józsefné
A Mátyás király út páratlan számú oldalán lakik, ahol nagyon rossz állapotban van a
járda. Van ahol bitumenes és meg van süllyedve, van, ahol betonlapok vannak letéve,
amelyek megrepedeztek és van ahol hiányos. Nincs megoldva a csapadékvíz elvezetése
sem, pedig már 10 évvel ezelőtt kérte annak megoldását.
Kéri a probléma megvizsgálását és annak mielőbbi megoldását.
Van egy nagyon szép fenyőfája, amelyet felajánl a városnak.
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Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Sós István
Mint a körzet képviselője ismeri a páratlan oldali járda állapotát és valóban felújításra
szorul.
A város pár hónappal korábban benyújtott egy „Turisztikai kisattrakció pályázatot”
arra vonatkozóan, hogy Egerben a meglévő kerékpárút hálózatot bővítsék,
összekössék. Egy ilyen kerékpárút szakasz a Mátyás király út páratlan oldalán haladna
végig. Amennyiben a pályázat sikeres lesz és nyernek, akkor az említett járdaprobléma
meg fog oldódni és azzal együtt a csapadékvíz elvezetés problémáját is kezelni fogják.
Köszöni a fenyőfára vonatkozó felajánlást és meg fogják nézni, hogy hol lenne rá
szükség.

Bérczessy András
Szót ad Cs. Fónagy Imre – Eger, Knézich K. u. 28. szám alatti lakos részére két
témában:
Meg nem valósult elképzelések
A város ( egy szó nem kiolvasható ) föld területe
Fónagy Imre
Megdöbbentette Orosz Lászlóné felmentése valamilyen „beosztásából”.
Őt Cs. Fónagy Imrének hívják, nem Fónagy Imrének és „református keresztyén
vagyok”. Ezt azért mondja el, hogy ne tévesszék össze senkivel.
Több pályázat „kútba esett” és akik ezeket a pályázatokat elindították, azokat a
tervezőket, egyebeket ki kellett fizetni. „Nincs ezeknek felelősségük, akik ezt intézték?”
Még mindig a Knézich Károly utcában lakik, a sürgősségi osztállyal szemben. A
parkolóházat most megépítik. Több kocsit fognak behozni a belvárosba? Mennyivel
több autó fér el, mint így? Lehet, hogy ez esztétikailag szebb, kulturáltabb lesz a
parkolás.
Megfordítja. Ha a Servita utcán a forgalom megfordulna és kívülről „Csebokszári felől”
befelé érkezne, akkor a korábban oda ( mögé ) tervezett parkolóban 300 autó férne el.
A forgalmat mindenhol kifelé viszik a belvárosból, Egerben befelé hozzák. Az a parkoló
még mindig megvalósítható lenne. A Kénicz Károly utcában lévő jelenlegi autóáradat,
az katasztrófa. Sokszor a saját házukból nem tudnak kijönni. Valami megoldást kell rá
találni.
A műemléki környezetbe azok a szögletes dolgok hogyan illenek be? A házán ki
szeretné cserélni a nyílászárókat, de műanyagot nem tehet, mert műemléki
környezetben van.
A dohányzásról szóló törvény azt eredményezte, hogy a kórházi dolgozók, az ablaka
alatt dohányoznak. Ezt nehezményezi.
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Többször elhangzott, hogy a Dobó térről elviszik a szobrot. Az a javaslata, hogy azt
hagyják a helyén és az elszállítás költségéből a város szélén lévő földterületekre
„csináljanak szövetkezetet 200 család részére”, akik megtermelnék maguknak, a
zöldséget, gyümölcsöt. Ezzel munkát és munkahelyet teremtenének.
Úgy gondolja, hogy mint Megyei Jogú Városra nézve szégyen, hogy egy
futballmérkőzést nem tudnak helyben lejátszani.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Habis László
Nincs egyszerű helyzetben a két téma, „legalább 12 volt”, de igyekszenek a hanganyag
alapján írásban válaszolni.
A város pályázati tevékenysége eredményes, de tény és való, hogy maga pályázati
rendszer az olyan, hogy rengeteg energiát kell fordítani az előkészítésre. Adott esetben,
ha egy pályázat nem nyertes, vagy nem képesek megvalósítani pénzügyi, vagy egyéb
okokból, akkor a tervek hasznosítása későbbre halasztódik.
A közlekedési rendszert van szándékuk áttekinteni, felülvizsgálni.
A parkolóház építésnek alapvetően az az indoka és célja, hogy a belváros kellős
közepén ne parkolóhelyek legyenek, hanem közösségi terek. Az a törekvésük, hogy a
belváros sokkal vonzóbb, sokkal kellemesebb legyen valamennyi ember számára.
Van egy külterület gazdálkodási koncepció, amely arról szól, hogy csak azokat a
területeket értékesítik, amelyek beékelődnek magánterültek közé és a bérlői
szándékok azt jelzik, hogy szeretnék megvásárolni a kiskerteket.
Volt egy olyan törekvés egy nagyobb szőlőtermelő közösség részéről, hogy egy területet
megvásárolnak, de ettől ők elálltak.
Nem kevés földterületet vásároltak az elmúlt időszakban és vannak ilyen szándékaik.
Azon is dolgoznak, hogy állami tulajdonú földterületeket, külterületeket városi
tulajdonba vegyenek. Azt szeretnék elérni, hogy annak révén egyre több ember
számára adjon megélhetést az egri határ.

Bérczessy András
Szót ad Szeredi Ferenc – Eger, Bárány u. 34. szám alatti lakos részére egy témában:
Bárány utca közbiztonsága
Szeredi Ferenc
A Bárány utcában az elmúlt 3-4 hónapban 3 családi házas betörés és rablás volt. Két
alkalommal kitépték idős asszony táskáját a kezéből. A Bárány utca mellett lévő
Cifrapart úton 3 db vízelvezető vasrácsos tetejét lopták el. Ezek mind fényes nappal
történt események. Az Bárány utcában elég sok egyedülálló ember él, akik félnek,
rettegnek.
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Az ott élők nevében kéri, hogy a Bárány utcában és annak környékén időszakosan
fokozottabb rendőri – elsősorban gyalogos – jelenlét legyen. Váljon láthatóvá, hogy
rendőr van a környéken, mely a lakosságot nyugtatná, a settenkedőket meg riasztaná.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Bognár József
Ők is észlelték az említett jelenségeket és már a lakosság irányából is kaptak kéréseket.
Megvizsgálták azt a helyzetet, az elmúlt időszakban 3 héten keresztül azon a területen
meg volt erősítve a közterületi szolgálat.
A kmb-s szolgálat a Felsővárosban két fővel feltöltésre került, illetve december 31-ig ez
a létszám további egy fővel fog növekedni és így a Bárány utca környékére is lejutnak.
Ismerik a problémát és megpróbálják kezelni.

Bérczessy András
Szót ad Sziklay Ákosné ( Agria Humán Kft. képviseletében ) részére egy témában:
A dolgozók köszönetének közvetítése az önkormányzat és a képviselők
felé
Sziklay Ákosné
Az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárult a „12-es iskola” épületének
használatához. Az Agria Humán Kft. dolgozói részére ez egy kedvezőbb, sokkal
kulturáltabb, tágasabb munkahelyi körülményeket biztosít. Törekednek arra, hogy ez a
körülményjavulás a termelés eredményességében is megmutatkozzon. Bíznak abban,
hogy lehetőséget kapnak a nagyobb épület révén, arra, hogy bővítésben, fejlesztésben
is tudjanak gondolkodni. Örömmel vették, hogy az Agria Volán támogatásával oda a
helyi járat közlekedés is meg fog oldódni 2013. január 01-vel.
Az Agria Humán Kft. dolgozóinak köszönetét tolmácsolja a képviselő-testület, az
önkormányzat vezetése és dolgozói felé.
Bérczessy András
Kíván-e az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni?
Dr. Misz Mihály
Egységes a képviselő-testület abban, hogy támogatta, támogatja az Agria Humán Kft.
fenntartásának szükségességét. Ez is arra utal, hogy ennek a közgyűlésnek megvan a
szociális érzékenysége.
Személy szerint is reménykedik abban, hogy a cég lehetőségei kibővülnek és azokat a
munkákat is el tudják vállalni, amelyeket az eddigi „mostoha körülmények” miatta
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nem állt módjukban. A fejlesztések kapcsán reméli, hogy még több csökkent
munkaképességű embert tudnak munkát adni, ami nagyon nagy cél és nagy eredmény
lesz. Köszöni a cégvezetés és a dolgozók munkáját.

Bérczessy András
Újra szólítja Tóth János urat, aki nem volt korábban jelen.
Most sincs jelen.

Újra szólítja Tóth József urat, aki nem volt korábban jelen.
Most sincs jelen.

Szót ad Demeter Csaba – Eger, Attila út 9/A. szám alatti lakos részére egy témában:
A kőlyuk pincesor előtti terület közparkká alakítása; Pincepia
Demeter Csaba időközben jelezte, hogy hozzászólási szándékát írásban fogja eljuttatni
az önkormányzat felé.

A felszólalási jegyek elfogytak, felkéri Polgármester urat, a zárszó megtartására.
Habis László
2011. évben december 01-éntartottak utoljára közmeghallgatást. Azóta 13 alkalommal
ülésezett a testület, ebből 11 alkalommal rendes munkaterv szerinti ülés volt.
483 napirendet tárgyaltak meg és ennek eredményeként 68 rendeletet alkotott Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata és közel 730 határozatot és egyéb döntést hozott.
Köszönetet mond a közgyűlés tagjainak, az önkormányzat bizottságainak, a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a szolgáltató cégeknek, állami szerveknek,
hatóságoknak.
Köszöni a figyelmet, a közmeghallgatást berekeszti.

k. m. f.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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