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Készült:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. május 30-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, Császár Zoltán, Ficzere György, Gál Judit, Habis
László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz
Mihály, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István,
Tót 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 moderátorként segítse a zökkenőmentes lebonyolítást.
Átadja a szót Bérczessy Andrásnak.
Bérczessy András
Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
Köszönti a meghívott vendégeket:
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében: Czinege László rendőr ezredes,
mb. főkapitányt
Egri Városi Rendőrkapitányság képviseletében:

Bognár József rendőr alezredes
kapitányságvezetőt

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Eger Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében: Rónai Róbert tűzoltó őrnagyot
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Heves Megyei Vízmű Zrt. képviseletében:

Bárdos Zsolt üzemvezetőt

EVAT Zrt. képviseletében:

Korsós Lajosné
vagyonkezelési divízióvezetőt

Eger Termál Kft. képviseletében:

Lugosi Dénes
ügyvezető igazgatót

Agria Volán Zrt. képviseletében:

Dobos Róbert
adatfeldolgozási és ellenőrzési
osztályvezető

TIGÁZ-DSO Kft. képviseletében:

Kovács István
területi üzemeltetési igazgatót

ÉMÁSZ Nyrt. Egri Régió képviseletében:

Gulyás Gábor műszaki irányítót

TÜZKÉV Kft. képviseletében:

Marosvölgyi György igazgatót
Zsindely László kirendeltség
vezetőt

Városgondozás Eger Kft. képviseletében:

Jakab Zoltán ügyvezető igazgatót

EKVI képviseletében:

Bodnár Gábor igazgatót

Egri Városfejlesztő Kft. képviseletében:

Dr. Erdélyi Zoltán pályázati
koordinációs és jogi referenst
Mayer Rezső műszaki és
települési szervezői referenst
Vasasné Göböly Krisztina
gazdasági referenst

Bérczessy András
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény 54 §-a, és Eger
Megyei Jogú Város Alapokmányának 10.§-a alapján tartjuk a Közmeghallgatást.
A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervek képviselői felszólalási jeggyel helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek a Közgyűlés tagjaihoz és a
helyben érdekelt szervezetek képviselőihez.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy felszólalási jegyet a Díszterem bejáratánál Berzéki
Krisztinától lehet igényelni, és kitöltve ugyanott leadni.
Egy hozzászóló két ügyre térhet ki, együttesen legfeljebb 6 percben.
Kéri, hogy a hozzászólásaikat személyeskedés nélkül mondják el. Aki nem közérdekű
ügyben szólal fel, vagy személyeskedő, illetve személyiségi jogokat sértő kifejezéseket
használ, attól megvonjuk a szót.
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Megkér minden kedves Felszólalót, hogy a tv-közvetítés okán szíveskedjenek a
mikrofonhoz fáradni és ott elmondani felvetéseiket, kérdéseiket, melyre válaszadás
vagy felszólalást követően szóban, vagy 15 napon belül írásban történik.
Tisztelettel kéri a fentiek betartását.

Felszólalási jeggyel:

Szót ad Tatár Gabriella ( Eger, Szvorényi u. 58/a. ) részére, egy témában:
Pályázati támogatás
Tatár Gabriella
A Dobó tér - Eger patak – Belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan adtak be egy
pályázatot és pár mondatban el kívánja mondani, hogy mi az, amit támogatott a város.
Közel két éve pályázatokon keresztül kapcsolatba kerültek fogyatékkal élő gyerekekkel.
Alkalmuk nyílt arra, hogy egy-egy színházi fesztiválon találkozzanak olyan
csoportokkal, akik nem egészséges gyerekként, hanem fogyatékkal élőként jelennek
meg ezeken a programokon. Nekik találták ki a „nyári, szabadtéri fogyatékkal élő
gyerekek fesztiválját”. Amennyiben létrejön ez rekonstrukció, átépítés, akkor nekik
ezen fesztivál megrendezésére lehetőségük nyílik és 70 gyermeket, három napon
keresztül vendégül láthatnak. Ezen a három napon túl, szeretnének összefonódni az
egri művészteleppel, melyre 10 különböző művészt várnak határon túlról is, immáron
harmadik éve. Terveik között szerepel a Dobó téren egy látványfestés is, melynek
részesei lehetnek a térre látogató turisták és egri lakosok. Továbbá szeretnék
összekapcsolni a művésztelepet egy gálaesttel, mellyen a fogyatékkal élő gyermekek
fellépnének. Elindultak egy jó úton, folyamatosan gyűjtéseket szerveznek, így most a
Szalaparti gyermekek táboroztatását tudták támogatni.
A gálaest bevételét is olyan gyermekek táboroztatására kívánják fordítani, akik még
soha nem voltak ilyen helyen.
Habis László
A Pinceszínháznak ebben az évben félmillió forintos költségvetési támogatást
biztosítottak. Számos pályázaton vesznek részt, előadásokat, jótékonysági gyűjtéseket
szerveznek.
Tiszteletre méltónak tartja tevékenységüket és képviselő társai nevében is köszöni az
önzetlen munkájukat.

Bérczessy András
Szót ad Tietze Nándor Pál ( Eger, Malomárok u 10. ) részére, egy témában:
Belvárosi turisztikai orientáló térképek
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Tietze Nándor Pál
„Emlékeim szerint 2011. januárjában szólaltam fel közmeghallgatáson, amikor is azt
kérdeztem, hogy hova tűntek a városból a közterületi turisztikai orientáló térképek?
Akkor kaptam egy írásos semmit mondó választ, miszerint folyamatban van az új
térképek tervezése és hamarosan kihelyezésre kerülnek. Azóta eltelt 2 év 4 hónap és
térképek még mindig nincsenek.
1996-ban a városban 20 orientáló térkép került kihelyezésre. Ezek, az akkor
költségvetési számok szerint 2 millió forintba kerültek az idegenforgalmi
költséghelyről. Egy oszlop és a tábla, a tervezéssel és kivitelezéssel 100.000,- forintba
került.
Ma a 20 térképből 4 darab található: az Érseki palota bejáratánál, a Petőfi téren, a
Gárdonyi Ház parkolójában (bokroktól eltakarva) és a Hotel Flóra előtt.
Hova tűnt és ki tüntette el a 16 alumínium oszlopot és a 80 x 100-as táblákat az akkor
értéken 1.600.000,- Forint értékben? Ezek a táblák a város tulajdona voltak, így a
kérdést úgy teszem fel: hova tűnik a városi vagyon?
Az elhangzottak alapján indítványozom:
1. Az Önkormányzat illetékes bizottsága hozzon létre egy albizottságot, mely
kivizsgálja az eltűnt táblák sorsát, a vizsgálódás eredményéről pedig a 2013.
októberi közgyűlésen számoljon be;
2. Az Önkormányzat az eltűnt érték nagyságára tekintettel tegyen feljelentést
ismeretlen tettes ellen nagyértékre vonatkozó gondatlan vagyonkezelés miatt;
3. Az Önkormányzat a 2014.évi költségvetés terhére állíttassa vissza az eltűnt táblákat,
hogy legalább ezzel igyekezzen a turisták komfortérzetét megteremteni
városunkban;
4. A térképek kivitelezésével javaslom az akkori tervezőt és kivitelezőt megbízni, mert
a 17 éve készített, és még fellelhető táblái, mindmáig kifogástalan állapotban
vannak.
A napokban közszolgálati rádió éjjel-nappal azt harsogta, hogy Budapesten az I.
kerületi Szentháromság teret „nemzeti emlékhellyé” nyilvánították. Utána nézve
történelmi szakkönyvekben, utazási kalauzokban, az idegenvezetők Budapest
tankönyvében, sehol nem találtam olyan jelentős történelmi eseményt, mely jogot
vindikálhatna a tér „nemzeti emlékhellyé” nyilvánítására, de gondolom politikai
nyomásra az mégis keresztülvitték.
Párhuzamot állítottam a Szentháromság tér és az egri Vár között és arra megállapításra
jutottam, hogy sokkal méltányosabb lehetne a Várnak „nemzeti emlékhellyé”
nyilvánítása, mintsem a Szentháromság téré. Az egri Vár, annak védői állították meg a
XVI. században az oszmán birodalom, a muszlim vallás európai terjeszkedését. Az egri
fiaskó után a török birodalom egy négyezetméterrel sem tudott tovább növekedni,
tehát valóban jogosult lenne a titulusra.
Javaslom, hogy az Önkormányzat idegenforgalmi és Kulturális Bizottsága
kezdeményezze az egri Várnak „nemzeti emlékhellyé nyilvánítását.”
Rázsi Botond
Jelenleg is zajlik a helyi turisztikai desztinációs menedzsment, az Egri Turisztikai Kft.
megújítása, mely célul tűzte ki – az önkormányzattal és az Egri Kulturális és Művészeti
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Központtal összefogásban -, az ilyen jellegű tábláknak a megújítása, kihelyezése Eger
városában.
Egyrészt orientációs táblákként fognak funkcionálni, másrészt pedig kulturális,
turisztika események hirdetését fogják szolgálni.
Mind a táblákkal kapcsolatos észrevételt, mind az emlékhellyel kapcsolatos felvetést
meg fogják vizsgálni.
Csákvári Antal
Az előző héten megtartott közgyűlésen döntöttek „Egri Országzászló és Emlékhely
Bizottság” felállításáról, amelynek többek között feladata lesz nemzeti emlékhelyek
megjelölése Egerben. Képviselő társaival már gondoltak arra, hogy várban található
Gárdonyi Géza sírhely maga is lehetne nemzeti emlékhely. Vannak törvényi előírások
arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet nemzeti emlékhellyé nyilvánítani bármilyen
helyet, épületet. A „Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság”, amely a jelöléseket
jóváhagyja és náluk kell kezdeményezni az emlékhellyé nyilvánításokat.
A belvárosi rekonstrukció kapcsán vannak még javaslataik arra vonatkozóan, hogyan
lehetne emlékhelyeket létrehozni, megjelölni táblákkal.
Kéri Tietze urat, az egri lakosokat, hogy ha javaslatuk van még ebben a témában,
azokat bátran juttassák el hozzá, bármely képviselőhöz, vagy akár a felállított bizottság
bármely tagjához.
Rázsi Botond
Az előző év végén a belvárosi kereskedőkkel, illetve a „város vendéglátó
közvéleményével” egyeztetve alkottak egy olyan rendeletet, amely két éven belül
egységesíteni fogja a megállító táblákat, rendezi azt, hogy a város arculata ilyen
szempontból is egységes és áttekinthetőbb legyen.

Bérczessy András
Szót ad Homa János ( Eger, Hadnagy u. 7. ) részére, egy témában:
Gárdonyi - emlékév
Homa János
A Gárdonyi-emlékév koordinátoraként néhány gondolatot mond el a Gárdonyiról és
emlékévről.
Gárdonyi Gézának idén ünneplik születésének 150. évfordulóját. Az emlékév kapcsán
több mint 100 programmal emlékeznek a „Remetére”. A rendezvények
megszervezésében Eger mellett, Gárdony és a Petőfi Irodalmi Múzeum is részt vesz.
Az év jelmondata: „Tollal, a csillagokig”.
A Gárdonyi–emlékév az országos megnyitó ünnepséggel, április 27-én Budapesten a
Petőfi Irodalmi Múzeumban vette kezdetét. A Nemzeti Kulturális Alap 100 millió
forinttal támogatja az évforduló programjait. Az összeget nem csupán a
megemlékezésre használják fel, hanem olyan beruházásokra is jut forrás, mint például
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az egri Gárdonyi-ház felújítása, valamint egy egész alakos köztéri Gárdonyi szobor
felállítása Egerben.
Gárdonyi hitvallása és művei alapján az emlékév leginkább a hazaszeretetről, a
magyarságról és az olvasás szeretetéről szól. Ehhez kapcsolódóan nagy sikerrel elindult
az egri önkormányzat „Vándor-regény” akciója, amely keretében 16 Gárdonyi-pontot
állítanak fel a városban, 18 kötettel.
Új színfolt az a kirakatverseny, amelyet a belvárosi kereskedők kezdeményeztek.
Várhatóan augusztus első felében válik a teljes város irodalmi múzeummá, a
kirakatokat értékelik és a legjobban sikerülteket díjazzák.
„Tollal a csillagokig” címmel országos irodalmi versenyt hirdetnek 6. osztályosok
számára; ennek döntőjét október 15. és 17. között Egerben rendezik meg. Ugyanakkor
„Gárdonyi városai” elnevezéssel kerül sor országos fotópályázatra is, a legsikerültebb
munkákat pedig kiállításon mutatják be az egri várban. Nyáron a várban időről időre
újrajátsszák az Egri csillagok jeleneteit, amelyhez mostanában tartanak
szereplőválogatást. Az emlékév kiemelt egri programja még az augusztus 8-án kezdődő
„Gárdonyi Irodalmi Fesztivál”, az októberi országos „Gárdonyi-emléknap”
eseménysorozata.
A „Gárdonyi-emlékév” zárásaként, 2013. decemberében az író Karácsonyi álom című
színdarabjából és Karácsonyi ének című verseiből összeállított zeneművet mutatnak
majd be a Művészetek Palotájában.
Gárdonyi Gézát élete útján a mértékletesség, hallgatagság, rend, határozottság,
megelégedés, szorgalom, őszinteség, igazságosság, jámborság, tisztaság, szemérmesség
és alázatosság elvek kísérték. Gárdonyi Géza Eger legnagyobb propagálója, aki nemcsak
a mesét, hanem Egert és az egri várat is bebalzsamozta az örökkévalóságnak.
Kéri, hogy az emlékév programjain minél többen vegyenek részt, ezzel is adózva
Gárdonyi emlékének.
Habis László
Köszöni Homa úr megemlékező szavait, hiszen Eger számára egy nagyon fontos ügyre
hívta fel a figyelmet. Arra, hogy a kormányzat az olvasás népszerűsítésére egy
programot indított annak érdekében, hogy a fiatalok a szabadidejüket ne csak a
komputerek előtt, hanem olvasással is töltsék.
Az elmúlt két hozzászólásnak van közös pontja, miszerint október 17-ét, az Egri Vár
Napját a parlament „Gárdonyi-emléknappá nyilvánította. Úgy véli, hogy ez a döntés
felhívja az ország figyelemét Gárdonyi emlékművének, illetve az egri vár viadala
dicsőségének fontosságára.

Bérczessy András
Szót ad Szabó Albin ( Taxis, tevékenység végzése Egerben történik - 3373
Besenyőtelek, Bajcsy-Zs. u. 23. ) részére, egy témában:
Taxizással kapcsolatos problémák megoldása, Fix tarifa bevezetése. Taxis
drosztok használhatóságának kérdései.
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Szabó Albin
Egerben a taxi szolgáltatás árai elszabadultak. Jelenleg van olyan taxi, amelyik 800,Ft/km díjjal fut és úgy vélik ez arra irányul, hogy megkárosítsák a lakosságot, a
turistákat, mert kiszámíthatatlanná válik a fuvardíj. Mindez azt eredményezi, hogy a
többi taxissal szemben is bizalmatlanná válnak az emberek.
Kérik, amennyiben az önkormányzatnak van rendeletalkotási joga, akkor fix tarifát
vezessenek be Eger városban is annak érdekében, hogy az utasok számára
kiszámíthatóvá válhasson a fuvardíj. Tudomása szerint Budapesten szeptembertől ez
280,-Ft/km-ben lesz meghatározva.
A városban 20 férőhelyes droszt van. Ebből két férőhely az autóbusz pályaudvarnál
található, ahol egy taxis uralkodik, nem enged odaállni mást. Az országban több
városban szabályozták már azt, hogy csak annyi engedélyt adnak ki, mint amennyi a
taxi férőhelyek száma.
Kérik a város vezetését, hogy amennyiben lehetséges, erre vonatkozóan is készüljön
valamiféle szabályozás, mert az a későbbiek folyamán javítana a taxis vállalkozók
helyzetén.
Dr. Kovács Luca
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló, illetve az árak megállapításáról szóló
törvény szerint lehetősége van az önkormányzatnak rendeletben megállapítania a helyi
tarifákat. Azonban előzetesen szükségszerű egyeztetni a kamarával, az érintett szakmai
érdekképviseleti szervekkel, fogyasztóvédelemmel.
Köszöni a felvetést, ez alapján el fognak indítani egy egyeztető tárgyalást, de Szabó úr
15 napon belül részletes írásos választ is fog kapni a felvetésére.

Bérczessy András
Szót ad Siposné Kohári Szilvia( Eger, Kolozsvári u. 49. ) részére, egy témában:
A Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat önkormányzati támogatása ügyében.
Siposné Kohári Szilvia
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat immáron 15 éve működik Eger városában és látja
el a szenvedélybetegségben érintett embereket és segíti azok családjait. A szolgálat
mostanra már teljes körűvé vált, de elsősorban mentális ellátás folyik az intézményben.
Nagyon jellemző a munkájukra, hogy kifelé irányuló aktivitással megkeresik az
iskolákat, szórakozóhelyeket és olyan helyszínekre igyekeznek eljutni, ahol a
szenvedélybetegekkel találkozhatnak, vagy a kipróbálókkal már prevenciós szakaszban
kommunikációt kezdeményezhetnek.
2013. évben egy ellátási szerződés megkötését kezdeményezték. Ezúton szeretné
megköszönni a támogatást Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának és azon
képviselőknek, akik a szenvedélybetegség ügye mellé álltak. Így még hatékonyabban
végezhetik munkájukat és nem kellett „megnyirbálni” az ellátó rendszerüket.
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Rázsi Botond
Ez elmúlt évek hosszú egyeztetési folyamatának eredménye az, hogy a támogatás
újfent létrejött. Köszönhető ez annak is, hogy a Kábítószer Egyeztető Fórum is
eredményesen fejti ki azt a tevékenységet, melyre létrejött. Bízik abban, hogy ez az
eredményesség a jövőben is megmarad.
Gál Judit
Többen a megkeresték azzal kapcsolatban, hogy a rendőrséggel egy kicsit erősíteniük
kell a titkos drogárusítás felderítését. Sok pénzt adnak és rengeteget küzdenek azért,
hogy „drogbetegek” meggyógyuljanak, a másik oldalon viszont látják azt, hogy a
városban egyre jobban terjed a „zug drogárusítás”, ami komoly problémákat okoz.
Kéri Kapitány urat, hogy fogjanak össze és próbálják meg felkutatni és megszűntetni
ezeket a helyeket.

Bérczessy András
Szót ad Varga Gyula ( Eger, Sas u. 29/A ) részére, egy témában:
Sas út
Varga Gyula
Aláírás gyűjtő lapokat ad át, 161 lakos aláírásával.
Elmondja, hogy nemrégiben elterelésre került az Eger-patak ( kispataknak nevezett )
nyomvonala a vasúti sín mellé. Az ott lakók ezt elhibázottnak tartják, mert a régi
patakmederben előjött a mocsár gyékénnyel, patkány és szúnyoglárva tenyészetté,
szemétgyűjtő árokká vált. Az évi kétszeri fűnyírás és takarítás nagyon kevés.
Megoldás lehetne egy bukógát, amely által nagyobb vízállás esetén a másik irányba el
tudna folyni a víz.
Nagyon sok turista keresi fel a környéket és az ott lakók szeretnék, ha a városvezetés
jobban odafigyelne arra, hogy ez a városrész is rendezettebb, tisztább legyen.
A környéken élők nevében kéri, hogy a Sas utca és a patakmeder átépítését „vegyék
újra elő, írjanak ki rá pályázatot, rendeljenek hozzá önrészt és európai pénzekből
próbálják meg rendbe tenni, átépíteni”.
Továbbá kérik, hogy a nagy forgalom miatt, a kenyérgyár irányába egy
gyalogátkelőhelyet létesíteni szíveskedjenek, mert jelenleg az úton átmenni szinte
lehetetlen, nagyon balesetveszélyes.
Ficzere György
A Varga úr által elmondottak sajnálatos módon fedik a valóságot, annak a környéknek
sajátosan kellemetlen, nehezen kezelhető az állapota.
A patakmeder átterelésével a „Csákó” az árvíz ellen megmenekült, de ezzel az a helyzet
alakult ki, hogy a Sas utcai patakmeder egy „mocsaras tanyavilággá” változott. Sajnos
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ezért a lakosok is felelősek, mert a gumicsizmától, a gyermekruháig mindenféle szemét
megtalálható.
A Városgondozás Kft. vezetőjével már több alakalommal is egyeztetett, miszerint
amikor csak lehetséges, akkor az árkot, a növényzetet, a szemetet takarítsák ki onnan.
Végleges megoldást a patakmeder lefedése jelenthetne.
Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon. A tervezés
szintjéig mind a Mocsáry utcának, mind a Sas utcának elkészültek az anyagai, de
jelenleg ilyen jellegű pályázat beadására nincs lehetőség.
Mindent elkövet annak érdekében, hogy a Sas úton egy lefedett és tisztességes
burkolattal ellátott közlekedési lehetőség kínálkozzon.
Jelen pillanatban azt tudja ígérni, hogy a képviselői kerete terhére a terület takarítását,
karbantartását a lehetőségekhez mérten szorgalmazni fogja. Tisztában van azzal, hogy
az nem végleges megoldás, de mégiscsak egy élhetőbb állapotot biztosít.
A Városüzemeltetési Iroda Vezetőjével nemrégiben tartottak egy helyszíni bejárást. A
patakon átvezető híd nagyon nehezen közlekedhető. A mellette lévő objektum egy
magántulajdonban lévő üzem, melynek környezet és a szemben lévő oldal áldatlan
állapotomat mutat.
Településképi kötelezési eljárás keretében felszólításra kerültek a tulajdonosok,
miszerint a jelenlegi állapotot szüntessék meg, a területet kezeljék.
Reményei szerin egy kisebb megoldást ez is jelent majd városképi szempontból.
A Sas út teljes körű felújítása és faltól-falig burkolattal történő ellátása, az első becsült
költségvetés szerint 600-800 millió forintos beruházást jelentene. Önkormányzati
keretekből ez az összeg nem biztosítható, erre pályázati lehetőség jelenleg nincs.
Habis László
Kiegészítésként elmondja, hogy a Sas út nem az önkormányzat tulajdonában és
kezelésében van, faltól-falig állami terület. Közgyűlésen már elhangzottak hasonló
problémákra javaslatok, ennek alapján különítettek el telekalakítás és ezzel
kapcsolatos jogi kérdések rendezésére forrást, az ez évi költségvetésben. Ennek a
végrehajtása olyan szempontból megtörtént, hogy a közelmúltban az Állami
Közútkezelő Központ – az ÁKK – vezetéséhez fordultak levélben és kérték azt, hogy az
önkormányzati forrásokat az állam is egészítse ki és induljon meg a tulajdonrendezési
eljárás.
Ezt követően a 2014-2020-as időszak településfejlesztési prioritásait számba veszik,
akkor úgy gondolja, hogy pályázati forrás megcélzása lehet a témára megoldás.
Az operatív és rövidtávú ügyeket az illetékes szakirodával megvizsgálják és írásban
válaszolt adnak.

Bérczessy András
Szót ad Bagi Péter ( Eger, Vörösmarty u. 54. ) részére, egy témában:
Nyilvános illemhelyek jelzése a városban, állapotuk, különösen a
mozgáskorlátozottak számára kialakított helyek mennyisége
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Bagi Péter
A nyilvános illemhelyek nincsenek jelezve sem a városban, sem térképen. Jönnek a
turisták és nem találnak tájékozódási pontot azok megtalálására. Tudomása szerint
hivatalos közlekedési jelzőtábla is van azok jelzésére. Szerencsés lenne ilyen táblák
kihelyezése.
Továbbá
a
mozgáskorlátozott
személyeknek
mikor
lesz
akadálymentesített illemhely a városban, amely túlmutat a jelenleg a centrum mögötti
illemhelynél elhelyezett műanyag bódén?
Sós István
A városi illemhelyek problémáját az önkormányzat ismeri és törekszenek arra, hogy
valamilyen megoldást találjanak. A korábban működő 5 illemhelyből, már csak kettő
működik. A Bajcsy-Zs. utcai illemhely felújítása kb. 20 millió forintba kerülne, de azzal
még nem lenne megoldva a mozgáskorlátozottak számára annak használata.
A belváros-rehabilitáció keretein belül létesül egy olyan akadálymentesített illemhely,
amelyik mindenki számára megközelíthető és használható lesz.
Jelen pillanatban azt tudja ígérni, miszerint megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a
strand területén hogyan lehet a turisták számára elérhető illemhelyet biztosítani és a
város területén még hol van lehetőség illemhelyek megnyitására.
Bagi úrnak írásban is választ fognak adni.

Bérczessy András
Szót ad Fábián Mária ( Eger, Király u. 12. ) részére, egy témában:
Közterületek tisztasága
Fábián Mária
Az utcájukban található söröző miatt, nagyon szemetes a környék, többek között a
háza előtt is rendszeresen flakonok, üdítős dobozok vannak eldobálva.
Nehezményezi, hogy a kutyatartók, az utcán sétáltatott – sok esetben póráz nélkül ebek után nem szedik fel az ürüléket. Kéri ez ügyben hathatósabb intézkedések
megtételét, szabályok betartatását.
A városban több helyen is tapasztalta, hogy a fiatalok nem a padokon ülnek, hanem
annak háttámláján, összetapossák az ülőfelületet, így utánuk nem lehet leülni.
Javasolja, hogy a köztereken háttámla nélküli padok legyenek kihelyezve.
Meglátása szerint a képviselőknek is nagyobb „hatalmat” kellene adni, a hathatósabb
intézkedések érdekében.
Már többször kérte az ott lakók nevében, hogy a körzetükben, a temetőnél, vagy annak
közelében legyen gyalogátkelőhely, mert jelenleg így az úton való átkelés - a nagy
forgalom miatt - nehézkes, balesetveszélyes.
Habis László
A közterületek rendjének fenntartása minden egri polgáron múlik.
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Fontosnak tartja azt, hogy mindenki tegyen a lakókörnyezetében a rend érdekében.
A gyalogátkelőhelyet illetően meg fogják vizsgálni, hogy annak jogszabályi feltételei
hogyan teremthető meg és írásban választ fognak adni.
Császár Zoltán
Egyetért a felszólalóval és nemcsak abban a körzetben, hanem az egész városban
probléma az utcai szemetelés és a közterületen való kutyasétáltatás.
Mária néni háza előtt és azon a környéken, a Szépasszonyvölgyből hazafelé tartó
emberek okozzák a legnagyobb gondot, mert a maguk után hagyott szemét nagyon
kellemetlen az ott lakóknak.
A város állattartási rendeletét fölülírta egy központi rendelet és ahhoz kell igazodniuk,
annak előírásait kell betartani. A város mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a
probléma is megoldódjon, de ahhoz a kutyatulajdonosok együttműködése is szükséges.
A Honfoglalás utcán ugyan az a probléma a gyalogátkelőhellyel, mint amit az előző
közgyűlésen is jelzett. Az idősek otthonával szemben, a Petőfi utcai orvosi rendelőnél a
mai napig nincs kijelölt gyalogátkelőhely. Javasolta, hogy amennyiben elbontásra
kerülnek a színház melletti nagy gyalogátkelőhely „már nem világító, de
figyelemfelhívó, világító” elemei, akkor azzal kiegészítve az orvosi rendelőnél a
gyalogátkelőhely megvalósítható lehetne.
Arra biztat minden egri lakost, ha köztisztasággal kapcsolatos problémája van, bártan
forduljon a Városgondozás Kft. vezetőjéhez, vagy munkatársaihoz.

Bérczessy András
Szót ad Szeredi Ferenc ( Eger, Bárány u. 34. ) részére, két témában:
Fantom rendőrőrs, fantom rendőrökkel.
Egy parkoló, ahol nem parkol senki.
Szeredi Ferenc
A rendőrség jelenlévő képviselőihez intézi hozzászólását.
Felsővárosban múlt évben átadásra került egy rendőrőrs, ami megfelelő berendezéssel
és eszközökkel áll a rendőrök szolgálatára. Mindez annak érdekében jött létre, hogy
javuljon a Felsőváros közbiztonsága. Sajnálatos módon a lakók csalódtak, mert utcán
rendőrt nem látnak, az irodába bejutni szinte lehetetlen. Személy szerint is
próbálkozott, de legtöbbször sikertelenül. Tudomása szerint 7 rendőr teljesítene ott
szolgálatot, de még egyet sem láttunk. Közelmúltban volt egy lakossági fórum, ahol a
rendőrség részéről senki nem volt jelen, pedig központi téma volt a közbiztonság.
Lakókörnyezetében lévők kérését tolmácsolja, miszerint próbáljanak összehozni egy
olyan lakossági fórumot a Felsővárosban, ahol megjelenne a 7 rendőr, megismerhetnék
őket és beszámolhatnának az elmúlt időszakban végzett munkájukról,
tapasztalataikról. Úgy vélik, hogy szorosabb együttműködéssel a lakosság is segíthetné
a rendőrök munkáját.
Kéri, hogy a rendőrség írásos választ is adjon számára.
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A Malom utcában lévő iskola udvara meg lett nyitva a múlt évben parkolás céljából. A
terület kétharmada füves rész, egyharmada aszfalt. Ott még senki nem parkolt, jelenleg
csak nagyon nagy fű van ott. A kerítésre kihelyezett felhívó tábla jelzi a parkolási
lehetőséget. Javasolja, hogy egy szabványos közlekedési KRESZ tábla kihelyezésével
jelezzék az autósok számára a parkolási lehetőséget.
Bognár József alezredes
Az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Felsővárosban a körzeti
megbízotti iroda átadása 2012. decemberében történt meg. A körzeti megbízotti
irodának a létszámfeltöltése két szolgálati ágból történt. Ez azt jelenti, hogy az
egyenruhás állományból 3 fő, a civil, polgári ruhás bűnügyes kollegákból pedig 4 fő
teljesít ott szolgálatot. Az nem fedi a valóságot, hogy mindig más rendőr található az
irodában. A szolgálatot teljesítők „állományparancsilag vannak” oda kinevezve és csak
a 7 kolléga teljesít ott szolgálatot. Az elmúlt fél évben egy rendőr személye változott,
más településre történő áthelyezés okán. A négy civil ruhás bűnügyes kollégának az a
feladata, hogy a felsővárosi részen, illetve Felnémet településen elkövetett
bűncselekmények felderítését és nyomozását hajtsa végre, amit nem az irodában ülve
hajtanak végre. A rendőrök osztott munkaidőben dolgoznak, a szolgálati vezénylésnek
megfelelően, ami naponta változik.
Személy szerint is azt szorgalmazza, hogy a gyalogos járőrszolgálat és a „látható
rendőrség” erősítve legyen a Felsővárosban.
A közterület-felügyelettel napi kapcsolatban vannak és folyamatosan egyeztetnek
annak érdekében, hogy minél erősebb szolgálatot hozzanak létre a Felsővárosban.
Ezért hétfőtől közös szolgálatellátására kerül sor a hét hat napján a közterületfelügyelettel, az erre vonatkozó szolgálatvezénylés elkészítésre került.
A lakossági fórummal kapcsolatos felvetésre annyit válaszol, hogy május 27-ig 29
helyen vett részt, a felsővárosi fórummal kapcsolatosan nem kapott meghívót és
„ahová nem hívnak meg, oda nem tudok elmenni”.
Amennyiben meghívót kap egy ilyen fórumra, akkor azon részt vesz és az ott
szolgálatot teljesítő kollégáit magával viszi és bemutatja őket.
Sós István
A Malom utca és a hármas iskola udvara került kijelölésre és nem fizetős parkolóként
kellene, hogy működjön. Az iskola udvarán nemcsak a nagy fű, hanem az ott található
földkupac is akadályozza a parkolási lehetőséget. A parkolóház kivitelezőjének
engedélyt adtak arra, hogy átmeneti jelleggel a kiszedett földet ott elhelyezze, de az
elszállítási kötelezettségének, azóta sem tett eleget.
Kéri a Városfejlesztési Kft. jelen lévő képviselőit, hogy szíveskednek a kivitelezőt
felszólítani arra vonatkozóan, hogy a földkupac az iskola udvaráról haladéktalanul
elszállításra kerüljön.

Bérczessy András
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Szót ad Vas Jánosné – Kereskedők Eger Belvárosáért Egyesület nevében ( Eger,
Széchenyi u. 16. ) részére, egy témában:
Az új parkolási díjszabás a belvárosi kereskedelemre gyakorolt várható
negatív hatása.
Vas Jánosné
Egyesületük megalakulása óta azon munkálkodik, hogy Eger belvárosa életteli,
nyüzsgő, szép üzletekkel bővelkedő, kulturált, kellemes legyen, amit mind az
idelátogató idegenek, mind az itt lakó emberek szeretnek és értékelnek. Szeretnék
elkerülni azt, mint sok más nagyvárosnak nem sikerült, hogy amikor multi cégek
kaptak teret egy városban, akkor a belváros üzletileg sivárrá, néptelenné vált.
Tevékenységeiket, programjaikat mindig segítette a város vezetése, támogatásukat
ezúton is köszöni.
Jelenleg a tagságuk úgy érzi, hogy magukra maradtak és vesztésre állnak az eddigi
küzdelmükben, amit a válságtól mélyre taszított fogyasztáscsökkenés ellenér is
folytattak, bíztak a jövőben. Nagyon várta minden belvárosi kereskedő és vendéglátós,
hogy a parkolóház elkészültével a város visszakapja megszokott közlekedési rendjét,
életét. A múlt héten a közgyűlés olyan parkolási koncepciót és díjemelést fogadott el,
ami véleményük szerint drasztikusan csökkenteni fogja a belvárosban vásárolni, időt
eltölteni szándékozó egri és Eger környéki emberek számát, ami már eddig is
érezhetően kevesebb volt. A családok, akik autóval tudják megoldani az életük, a
napirendjük lebonyolítását, azok ilyen parkolási költségek mellett nagyon meg fogják
gondolni azt, hogy a belvárosba jöjjenek-e vásárolni, vagy inkább a lényegesen olcsóbb,
tágasabb parkolóval rendelkező multi cégeket válasszák.
A parkolóház tudomásuk szerint olcsóbb árfekvésű lesz, de a 100 férőhelyet egy
megyeszékhelyű városban kevésnek ítélik. Rengeteg autós fog körözni, helyet keresni
magának és nem biztos, hogy a végén a 360,- Ft/órás parkolóhelyet fogja választani,
hanem elmegy a multi cégekhez.
Tudják, hogy a város is nehéz anyagi keretek között dolgozik és bevételre van
szüksége, de nekik is forgalomra, bevételre van szükségük az életben maradáshoz.
Ehhez fontos, hogy a város lakóit kevésbé sújtsa a parkolás költsége, ha a belvárosba
szeretnének vásárolni.
Egyesületük kérésére már korábban elfogadott a város vezetése egy órás ingyenes
parkolást, 17 órától, 18 óráig terjedő időszakra. A most elfogadott díjszabás miatt
kezdeményezik, hogy az ingyenesen igénybe vehető időt növeljék meg plusz egy
órával. Kérik ezt azért, hogy az embereknek érdekük, előnyük legyen a belvárost
választani, hogy munka és iskola után mérlegelés nélkül jöjjenek és hozzanak életet
Eger belvárosába és az idelátogató turisták ne bezárt, kiüresedett üzletek között
sétáljanak.
Habis László
Folyamatos az együttműködés, rendszeresen részt vesznek a Kereskedők Eger
Belvárosáért Egyesület közgyűlésein. Az a törekvésük, hogy az Egyesület
kezdeményezéseit az önkormányzat segítse, mint például a közgyűlés döntést hozott a
2013. évi nyári kirakatverseny anyagi támogatásáról, illetve a belváros rehabilitációhoz
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kapcsolódóan az Egyesület által benyújtott pályázat is támogatásban részesült, ami
ugyancsak az életteli belváros gondolatát népszerűsítő akciósorozat.
Az áremelést illetően az önkormányzat alapos háttérmunka és töprengés után hozta
meg a változtatást, figyelembe véve azt, hogy évek óta a tarifák változatlanok voltak.
Most is olyan döntés született, hogy a bérlettarifák nem változnak, tehát a
rendszeresen a belvárosba érkezők változatlan feltételek mellett parkolhatnak.
Az a szándékuk, hogy a parkolóházban relatíve olcsóbb díjszabás lépjen hatályba és
való igaz, hogy a 17-18 óra közötti időszak ingyenes.
A közgyűlési vitában elhangzott, hogy az önkormányzat több olyan kezdeményezésen
dolgozik, amelyik a városi kereskedelmet, ezen belül is a belvárost igyekszik
attraktívabbá tenni. Ilyen lesz az új turisztikai tájékoztató rendszer és reményeik
szerint az Eger-kártya is. A kártya előkészítésekor megvizsgálják, hogy mind a
kereskedőknek, mind a rendszeres belvárost használóknak milyen kedvezményeket
tudnak biztosítani és ehhez szeretnék a belvárosi kereskedők együttműködését is
megnyerni. Az a szándék, hogy legalább 30 olyan vállalkozás, szolgáltatás legyen a
városban, amelyik kedvezményt biztosít és amelyik összességében a belváros
népszerűségét emelni fogja.
A konkrét javaslatot megvizsgálják.

Bérczessy András
Szót ad Gömöri Józsefné (Eger, Hibay K. u. 16. ) részére, egy témában:
Baleset - útépítés
Gömöri Józsefné
Mint törzsgyökeres egrit örömmel tölti el, hogy megújul a belváros, megszépül a
Szúnyog köz.
A Dobó utca és a Hibay K. utca egy szakasza macskaköves burkolattal van ellátva, mely
olyan állapotban van, ami balesetveszélyes. Személy szerint is a Hibay K. utcában a
kiálló kőben megbotlott, kartörést szenvedett.
Kéri a két utca állapotának megvizsgálását és a lehetőségekhez mérten annak
kijavítását, rendbetételét.
A Gólya utcában tavasszal volt egy műszaki szemle arról, hogy szökőkút lesz körben és
a „Fürdőző nő” szobor meg lesz emelve. Hol áll ez az ügy?
Sós István
Sajnos a Hibay K. utca generál felújítása nem szerepel a belváros rehabilitációs
programban. Az utca burkolata egy darabig ilyen marad.
Ígéri, hogy az utca állapotát meg fogják vizsgálni és a kockakövek közötti hézagot,
amely a legtöbb gondot okozza, kiöntik. Annak a lehetőségét is meg fogják vizsgálni,
amennyiben nem túlzottan költségigényes, akkor a belváros rehabilitáció során
használt műgyantával kiöntik a hézagokat, mert az véglegesen megoldaná a problémát.
A „Fürdőző nő” szobor környezetrendezése folyamatban van. A tervek megvannak,
jelenleg 1,8 millió forint áll rendelkezésre és a végleges megvalósításhoz 6 millió forint

14

szükségeltetik. A hiányzó összeget nem biztos, hogy pénz formájában sikerül
összeszedni. Az Egerben működő vállalkozásokat kívánják bevonni, hogy ki mivel tud
– munkával, betonnal, kővel, szakértelemmel -, azzal vegyen részt és segítse a
megvalósulást. Reményeik szerint 2014 tavaszára meg fog újulni a szobor és
környezete.
Habis László
Örömmel hallgatta Gömöriné belváros megújulásával kapcsolatos pozitív véleményét.
A belváros rehabilitáció kapcsán kb. 20 ezer m2 közterület újul meg. Ez jelent közmű
rekonstrukciót és új útfelületeket, járófelületeket. Ennek része a Dobó utca is amelynek jelenleg ugyan olyan balesetveszélyes a burkolata, mint a Hibay K. utcáé - új
burkolatot kap. Az, hogy ez korábban nem készült el azért van, mert az ottani
kereskedők azt szerették volna, ha „kétszer nyúlnak hozzá”. Az egyik szezonban a
közmű rekonstrukció valósul meg és a jelenlegi burkolat kerül vissza, majd egy
következő menetben a végleges burkolat. Ez nagyon megdrágította volna a beruházást.
A terület kivitelezésére a közbeszerzési eljárás megindult, a kiírás megtörtént.

Bérczessy András
Szót ad Gócza Attila ( Eger, Szarvas G. u. 3. ) részére, két témában:
Parkolási díjak, belvárosi parkolás.
Közmeghallgatás rendjéről.
Gócza Attila
A képviselő testület nyilatkozata szerint azért emelték meg drasztikusan a belváros és
környékének parkolási díját, mert szeretnék kiszorítani a gépjármű forgalmat átadva
azt a gyalogosok és kerékpárosok számára. Meglátása szerint ez nem megvalósítható. A
parkolóház átadását követően a 280,-Ft/óra parkolási díjjal inkább beterelni kívánják
az autósokat, hiszen az a belvárosban van. Be fognak jönni az autósok a parkolóházba
és ha már ott nem lesz hely, akkor itt fognak körözni a belvárosban.
Számára úgy tűnik, hogy vonzóvá kell tenni a parkolóházat, mert tudomása szerint a
városnak 4 millió forintot kell fizetni a beruházó részére, mert megvásárlásra került a
„parkoltatási jog”. Ezt az összeget mindenképpen ki kell termelni a parkolók
bevételéből, ha ezt nem jön be, akkor az „adóforintokból”.
A beruházás ellenére a parkolóhelyek száma nem bővül, vagyis csak a fizetős
parkolóhelyek száma lett több.
Pénzügyi érdek, hogy a parkolóházba minél több autó megforduljon és így nem érdek,
az autósok kiszorítása a belvárosból. „Ez az ellentmondás koncepciótlanságra utal
nézetében.”
Úgy gondolja, hogy egy demokratikus jogállamban alapelv a közmeghallgatás rendjével
kapcsolatban, hogy a hatalom a népé, a választóké, amelyet a választott képviselők
útján gyakorolnak. Ha ebben a felfogásban értelmezik a közmeghallgatást, akkor
meglátása szerint annak rendjében módosítani szükséges. A demokratikus szemlélet
szerint a képviselők a plénum előtt, kérdések alapján számolnak be arról, hogy mit,
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miért, hogyan döntöttek a munkájuk során, miként képviselik a vláasztókat. A
közmeghallgatás a testületre bízott hatalom gyakorlásának a kontrollja is egyben. Úgy
gondolja, hogy mindezek alapján joguk kell, hogy legyen a kérdést feltevőknek, a
véleményt megfogalmazóknak arra, hogy reagálhassanak a képviselők válaszára.
Elfogadják, vagy nem fogadják azt, és ha nem, akkor miért nem. Természetesen azt is
időkorláttal, amire 1 perc is elegendő lenne és az még lehetetlenítené el a
közmeghallgatást.
Példaként elmondja, hogy az előző közmeghallgatáson a Szolidaritás Mozgalom
nevében tiltakoztak egy témában és Dr. Misz Mihály képviselő úr az elmondottakat
úgy értelmezte, hogy az egész egri FIDESZ-KDNP frakciót „antiszemitizmussal”
vádolják, holott erről szó sem volt. A hozzászólást Képviselő úr „aljasságnak
minősítette”, pedig semmi ilyen vád nem hangzott el, meg lehet hallgatni a tv-ben.
A képviselők időkorlát nélkül reagálhatnak a felszólalásra, de viszont válaszra nincs
lehetőség, így neki sem volt az ominózus eset kapcsán. Mindezek okán most utasítja
vissza Képviselő úr minősítését, mert az „igaztalan”.
Kéri az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Vezetőjét és Jegyző asszonyt, hogy a javaslatát
vizsgálják meg.
Habis László
Gócza úr valamit félre érthetett a belváros közlekedési, parkolási rendje és a belváros
rehabilitáció céljaival kapcsolatban. A célként szerepelt az, hogy rangos, értékes
középületek találhatóak a történelmi belvárosban, amelyek az évtizedek során
hihetetlen leromlott állapotba kerültek. Ezek különböző – állami egyházi,
önkormányzati, magán - tulajdonú épületek. A rehabilitációnak kiemelt célja az, hogy
adott esetben évtizedes adósságokat törlesztve, ezeket az építészeti nevezetességeket
megóvják, konzerválják, lehetőség szerint eredeti állapotában mutassák be és tegyék
lehetővé azt, hogy ennek a folyamatnak a folytatásaként Eger belvárosa mind az egriek,
mind az idelátogatók számára élményt jelentsen.
Másik nagyon fontos cél az volt, hogy az elmúlt évtizedekben autóparkolóvá
átváltozott közterek, kapják vissza az eredeti funkciójukat. Köztérként, találkozási
pontként, a fiatalok, a családok találkozó helyeként működhessenek. Ezt lehet úgy
értelmezni, hogy kiszorítanák az autókat, de valójában a Centrum parkolót és a
Szúnyog közt gondolták a szakértők, a várostervezők, hogy ne parkolóként
funkcionáljanak a továbbiakban. Valóban készült egy parkolási elemzés, egy parkolási
mérleg és a fizető parkoló szám kb. ötvennel csökken a változás kapcsán. A viták
kapcsán felmerült az is, hogy a belváros közelében – 15 perces gyalogos távolságban –
mind déli, mind északi irányban létezzen olyan kulturált parkolási lehetőség, amelyik
lehetőséget ad arra, hogy a belvárost felkeressék anélkül, hogy parkolási díjat kelljen
fizetni. Komolyan vették ezeket a gondolatokat és dolgoznak az ügyön.
A közmeghallgatás rendjével kapcsolatosan az előírásoknak megfelelően írásban
választ fog kapni. Közmeghallgatás mellett a képviselők rendszeresen tartanak
fogadóórát, ahol az ilyen jellegű párbeszédre, véleménycserére mindig lehetővé válik.
Továbbá rendszeresen lakossági fórumokra kerül sor.
A közmeghallgatás egyik eszköze annak, hogy ez a fajta lakossági véleménynyilvánítás
lehetővé váljon. Nyilván annak rendjét át lehet gondolni, minden rend javítható
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tovább, de úgy gondolja a közmeghallgatásnak nem a folyamatos párbeszéd a lényeges
eleme.
Mások véleményének, emberi méltóságának tiszteletben tartása minden tisztes,
becsületes egri polgár véleménye, napi gyakorlata is.
Dr. Csarnó Ákos
Egyetért a felszólalóval. Személy szerint is az a meglátása, hogy egy-egy felszólalás után
„levegőben marad a téma” és ha csak egy köszönet erejéig is, de kapjon újra szót a
felszólaló a válaszadás után.
A jelen hatályos jogszabályok értelmében magánszemély nem kezdeményezhet
rendeletmódosítást, ezt a Jegyző asszonyon keresztül tudja megtenni, de a
képviselőknek módjukban áll.
Meg fogja vizsgálni a törvényi lehetőségeket és a Jegyző asszonyt meg keresni ezzel a
felvetéssel kapcsolatban is.
Dr. Misz Mihály
Nem a szavai bizonyítják azt, hogy minden emberi lényt egyenlő értékűnek tart,
hanem az élete és az egri FIDESZ is mindenkit egyenlőnek tekint.
Gócza úr által elmondott dolog akkor lett volna korrekt, ha azt is idézte volna, hogy ő
mire reagált. Meg fogja hallgatni azt a szöveget, amire reagált és a következő
közmeghallgatáson erre konkrétan fog válaszolni.

Bérczessy András
Szót ad Molnár Zsolt( Eger, Vörösmarty u. 43. ) részére, két témában:
Egri Triatlon Fesztivál
Lépcsős pincesor beruházás
Molnár Zsolt
2013. május 10-12. között a város adott otthon III. Egri Triatlon Fesztiválnak, amelyik az
ország legnagyobb versenyévé nőtte ki magát. A három nap során 1500 fő vett részt a
versenyen, az ország minden pontjáról. Az első napon került sor a gyermekek számára
szervezett Hírlap-futásra. A második napon került sor a Magyar Olimpia Bizottság
támogatásával a „Sport21 Aquatlon” triatlon országos bajnokságra. A harmadik napon a
regionális diákolimpia, illetve az egyetemi és főiskolai országos bajnokság döntője
zajlott.
A harmadik napnak volt egy jótékonysági futama is az egri paratriatlonsport
támogatására, ugyanis a szervezők a váltó bevételét a fogyatékkal élők javára ajánlották
fel. A jótékonysági futáson számos közéleti személyiség és ismert, aktív sportoló is
elindult.
Mind a versenyzők, mind a résztvevők részéről pozitív visszajelzés érkezett arra
vonatkozóan, hogy jó volt rendezvény, jó volt a szervezés és jó volt Egerben lenni.
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A fesztivált követően számos cikk és riport jelent meg az országban, amely ezúton is
öregbítette mind a város, mind az egri triatlonsport hírnevét.
Köszöni a város vezetésének a fesztiválhoz nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását.
Ezúton kíván köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben és a
sikeres lebonyolításban.
A városvezetéstől azt a tájékoztatást kapták, hogy a lépcsős pincesor részbeni
rekonstrukciója jó úton halad, pályázati forrásból eljutottak oda, hogy sikerül
elindítani a beruházást. A pincetulajdonosok kérése, hogy amikor már pontosan tudják
a „menetrendet”, hogy mi, mikor történik, akkor egyeztessenek velük – főleg a
borászati időszakot illetően – annak érdekében, hogy rendszeresen megközelíthetőek
legyenek a pincék.
Habis László
A város sportéletében olyan színfolt a triatlon, amelyik határozottan a minőségi
irányba való előrelépést jelzi. Ez a nagyon rangos esemény fölhívta a figyelmet a
triatlon által nyújtotta lehetőségekre. Olyan sportágról van szó, amelyik szinte minden
korosztály számra művelhető, erről szólt a jótékonysági verseny is. Nagyon sok ember
munkája van abban, hogy a verseny ilyen eredményesen lezajlott és köszönetet mond
nekik érte.
Való igaz, hogy sokat küzdöttek azért, hogy a pincesor rekonstrukciójával kapcsolatos
pályázat eredményes legyen. Megszületett a döntés és a tartaléklistás helyről bekerült a
valósan támogatott sorra. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás.
Köszöni az észrevétel, hiszen ott nagyon sok tulajdonos van. Maga a
csapadékvízrendszer a Szépasszony-völgy három elkülönített részét érinti és fontos
lesz, hogy a kivitelezést összehangolják a tulajdonosi szempontokkal.
Az érintetteket tájékoztatni fogják a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési
időszakokról.

Bérczessy András
Szót ad Szalóczi Gáza ( Egerszalók, Béke u. 41. ) részére, egy témában:
A felnémeti Gyermekek Átmeneti Otthona megszüntetésének
következményei
Szalóczi Géza
A testület 2012. decemberében hozott egy döntést arra vonatkozóan, hogy a Gyermek
Átmeneti Otthona működtetésére vonatkozó szerződést a SZETA-val nem
hosszabbítják meg és a jövőben a problémás családok gyermekeit a gyöngyösi
kistérséggel együttműködésben fogják majd gondozni.
Az elmúlt hat hónap eseményeire és a testület döntésének következményeire kíván
rávilágítani.
2013. január 01-vel a felnémeti otthonból a gyermekek elhelyezésre kerültek. Az otthon
12 gyermek befogadására alkalmas, december három család, 9 gyermeke lakott benne.
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Egy testvérpár sorsa viszonylag jól rendeződött, ők helyettes szülőkhöz kerültek. A „B”
család esetében 3 gyermek elhelyezésétről kellett gondoskodni, akiket az Arany János
Általános Iskola kollégiumában helyezték el. Meglátása szerint ezzel elfogadhatatlan
szakmai döntést hoztak. A kollégium nem arra való, hogy krízis helyzetben lévő
családok gyermekeinek a sorsát, jövőjét megoldja. A gyermekek az özvegy
édesapjukkal élnek és a SZETA felnémeti házába járnak be segítségért. Jelenleg
rosszabb helyzetben vannak, mint akkor voltak, amikor évekkel ezelőtt a felnémeti
Gyermekek Átmeneti Otthon segítségét kérték. A „C” család esetében 4 gyermek
elhelyezéséről kellett gondoskodni, akik a Családok Átmeneti Otthonába került
elhelyezésre az édesanyával. A Családok Átmeneti otthona nem olyan szervezet,
amelyiknek a funkciója megegyezik a Gyermekek Átmeneti Otthonával. A Gyermekek
Átmeneti Otthona a krízis helyzetben lévő családok gyermekeinek átmeneti
elhelyezésére szolgál. Egy szétesett családba nem lehet a gyermekeket visszahelyezni
és behelyezni őket a Családok Átmeneti Otthonába. Ez is egy hibás szakmai döntés
volt. Az anya nem volt alkalmas gyermekek megfelelő gondozására és két hónap
múltán elment az Otthonból, otthagyta a gyermekeket, akiket rendőri intézkedés
mellett állami felügyelet alá vettek, állami gondozásba helyeztek és jelenleg
Abádszalókon vannak nevelőszülőknél. Meglátása szerint a gyermekek sokkal rosszabb
helyzetbe kerültek, mint amikor a felnémeti Gyermekek Átmeneti Otthonába
jelentkeztek.
Bízik abban, hogy a tapasztalatok jók lesznek arra, hogy hasonló, gyermekek sorsáról
meghozandó döntést megfelelően és alaposan átgondoljanak.
Választ kér arra - miután Gyöngyössel kötöttek szerződést -, hogy az elmúlt 6
hónapban hány gyermek jelentkezett és kapott ellátást Gyöngyösön?
dr. Palotai Zsuzsanna
Nem kíván a konkrét esetekre kitérni, mert nagyon nehéz „rébuszokban” beszélni
családokról, gyerekekről.
Az utolsó esetről néhány gondolatot elmond. Sem a Gyermekek Átmeneti Otthona,
sem a Családok Átmeneti Otthona nem az az intézmény, ami hosszú évekig kezelhet
problémás családi helyzeteket. A jogszabály is úgy rendelkezik, hogy legfeljebb egy évig
lehet a gyermek ott, ez az idő indokolt esetben hosszabbítható. A szervezetben
dolgozók joga és kötelessége, hogy más módot keressenek a gyermekek sorsának
rendezésére. Azon erősen vitatkozik, hogy a Családok Átmeneti Otthona rosszabb,
mint a Gyermekek Átmeneti Otthona, hiszen maga a jogszabály is úgy fogalmaz, de az
élet is azt mondja, hogy ha a gyermeket szülővel lehet elhelyezni, akkor szülővel kell
elhelyezni. Nem lehet jobb az, amikor a gyermeket szülő nélkül helyezik el.
Más kérdés az, ha a szülőről bebizonyosodik az alkalmatlanság, akkor a hatóságoknak
intézkedni kell arra vonatkozóan, hogy a gyermekek más elhelyezésben részesüljenek.
Ez egy évek óta húzódó eset és a hatságok alaposan megvizsgálták azt a körülményt,
hogy az anya, vagy a gyermekek apja, vagy apjai, alkalmasak-e a gyermeknevelésre.
Amennyiben nem oldható meg a szülővel való elhelyezés, akkor jogszabályba ütközik
az intézmény működése, ha a problémát évekig tologatja.
Az elmúlt hónapokban a Gyermekek Átmeneti Otthona iránt igény nem jelentkezett.
Ilyen igény jelentkezhetne szülőktől, gyermekintézménytől – bölcsőde, óvoda, iskola -,
gyámhatóságtól, de egyik helyről sem érkezett.
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Martonné Adler Ildikó
2013. januárjától törvény rendelkezik arról, hogy 12 év alatti gyermek nem helyezhető el
otthonban, hanem csak nevelőszülőknél. Mindenkinek, aki gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozik, elsősorban az a kötelessége és munkája, hogy ezt a
nevelőszülői hálózatot kiépítse, bővítse, a nevelőszülőket segítse.
Kéri - Szalóczi urat is -, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan lehetne minél több
nevelőszülőt találni, hiszen ezekben az esetekben a szülők képtelen arra, hogy
gyermekeiket egészséges felnőttekké neveljék.

Bérczessy András
Szót ad Randics Istvánné (Eger, Vörösmarty u. 36. ) részére, két témában:
Köszönet az egri Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központja
létrehozásáért, illetve felújításáért
Kérelem: Értelmi fogyatékosok átmeneti ellátójának és lakásotthonok
létrehozása
Radics Istvánné
Az Értelmi Fogyatékosok Heves Megyei Egyesületének elnökekén köszönetet kíván.
Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központja, korábbi nevén Értelmi
Fogyatékosok Napközi Otthona - ÉNO - a ´80-as évek elején, szülői kezdeményezésre
jött létre. Az értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő szülők nagyszerű lehetőségként
élték meg, amikor az önkormányzat nyertes pályázata által lehetőség nyílott az „ÉNO
már kinőtt” Ifjúság úti épületét egy, a Kallómalom úton korszerűen felújított,
tágasabbra cserélni. Ez létszámbővítésre is adott lehetőséget és a 40 fős megengedett
létszám már be is van töltve. Az ellátottak szép kis ünnepség keretében, örömmel
vették birtokba a szép, új, második otthonuknak is nevezhető ellátó központot, melyet
a gondozók irányításával, támogatók hozzájárulásával folyamatosan szépítgetnek, még
otthonosabbá tesznek.
Mindezért köszönetet mondanak az önkormányzatnak azért, hogy a TÁMOP-os
pályázattal az egri értelmi fogyatékossággal élők és családjaik életét könnyebbé tették,
javították életminőségüket. Ezúton kívánja megköszönni az Értelmi Fogyatékosokat
Ellátó Központ munkatársainak munkáját, akik áldozatos munkával, szeretettel, nagynagy odafigyeléssel, családias lékkört alakítottak ki az intézményben.
Mint az Értelmi Fogyatékosok Heves Megyei Egyesületének elnöke, mint szülő és a
szülőtársak nevében kéréssel fordulnak a város vezetéséhez. Jelen helyzetükben
nehézségekkel kell szembenézniük, ha egy-két éjszakára, vagy délutáni órákra kell
megoldaniuk értelmi sérült gyermekeik felügyeletét. Nincs a városban olyan lehetőség,
hogy a gyermekeiket egy-két estére, éjszakára, netán több napra intézményi kereteken
belül, valakinek a felügyeletére, ellátására bízhatnák. Nagy szükség volna Eger
városában felnőtt értelmi fogyatékosok részére átmeneti ellátást biztosító otthonra.
Továbbá aggasztja a szülőket az a gondolat, miszerint mi lesz a felnőtt, értelmi
fogyatékos gyermekükkel, ha koruknál, egészségi állapotuknál fogva már nem tudja
ellátni őket. Meglátásuk szerint olyan kis létszámú 8-12 főt ellátó lakóotthonokra,
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lakásotthonok volna szükség, ahol családból kikerülő, fogyatékkal élő személy, az
értelmi szintjének és egészségi állapotának megfelelő szintű ellátást kaphatna.
Tudják, hogy ez egyik napról a másikra nem oldható meg, de kérik az önkormányzatot,
a város vezetését, hogy a fogyatékosok ilyen jellegű problémáját tartsák evidenciába és
későbbiekben egy adódó pályázattal a problémát oldják meg.
Kérésüket írásos formában is be fogják nyújtani a hivatal felé.
Habis László
Képviselő társai nevében is köszönetet mond azért a munkáért, amit az Értelmi
Fogyatékosok Heves Megyei Egyesületének elnökekén végez.
Vasárnap lesz az Érsekkertben az a rendezvény, amelyik felhívja a figyelmet a
fogyatékkal élő fiatalok helyzetére.
Az elmúlt években az egri önkormányzat nem keveset tett. Komoly hagyományokkal
rendelkezik a Biosziget Rehabilitáció Alapítvány otthona, amelyet az önkormányzat
anyagilag támogat és ahol elkötelezett szakmai munka folyik. Örömmel hallotta és a
szülőktől is úgy értesült, hogy a Családsegítő Intézet felsővárosi intézménye
példaértékű. Nemcsak arról van szó, hogy valamit megvalósítottak, részint városi
költségvetési eszközökből, részint uniós forrásból, hanem arról is, hogy az ott dolgozók
lelkiismeretes, magas színvonalú munkát végeznek.
Egy „párját ritkító döntést” hoztak akkor, amikor az Egri Autista Alapítvány részére
vagyonjuttatással egy épületet biztosítottak, ahol 100 millió forint körüli összegből
újabb létesítmény valósul meg. Közelmúltban hozták meg azt a döntést is miszerint, a
Forrás-Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványának egy ingyenes használatot biztosítottak
annak érekében, hogy az ott folyó rehabilitációs és alkotó munkához kereteket
adjanak.
A most megfogalmazott felvetések számára azt a kérdés vetik fel, hogy az állami ellátó
rendszerben ezek problémák hogyan kezelhetőek. Tisztában van azzal, hogy egy-egy
ilyen döntés hosszú távú elkötelezettséget jelent, a fenntarthatóságot biztosítani kell,
olyan kereteket kell találni, amely stabilan tud működtet egy intézményt.
Meg fogják vizsgálni, hogy mik a lehetőségek.
Bérczessy András
Szót ad Bárdos Ferenc ( Eger, Napsugár u. 20.) részére, egy témában:
A civil szervezetekkel kialakult együttműködés fejlesztése
Bárdos Ferenc
Eger önkormányzata és a civil szféra közötti együttműködés országosan ismert és
elismert. Az elmúlt évtizedben kialakult az egri civil együttműködés. Rendszeresen és
hatékonyan működik az egri civil fórum, kerekasztal és a szakterületenkénti szekciók.
A szakterületenkénti szekciók jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzat
szakbizottságaival. A sokszínű civiltársadalom működését Eger város sokrétűen
támogatja, az egri civilalap pályázatain 109 program kapott támogatást. Az „Eger
Ünnepe” hagyományosan megrendezésre kerül és az Egri Civil Ház is hatékonyan
működik. Új elemként megjelent az infrastrukturális pályázati együttműködés a
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belváros rehabilitáció vonatkozásában. Nagyon jó eredmények születtek a biztonságos,
környezetbarát városi közlekedés elősegítésében és a közösségi programok, akciók
területén. Sok olyan program került a civil szervezetek részéről megfogalmazásra,
amely elősegítheti a város fejlődését. Eger város önkormányzata kiemelkedően
eredményes a társadalmi együttműködés fejlesztésében és támogatásában, de mint
minden területen jelentős további lépésekre van szükség az eredmények megőrzéséhez
és tovább fejlesztéséhez.
Az Egri Civil Fórum állásfoglalásában kezdeményezte Eger Megyei Jogú Város és az
Egri Civil Kerekasztal közötti keretmegállapodás aláírását és kifejezte igényét a Civil
Ház működésének fenntartására.
Eger Megyei Jogú Város és az Egri Civil Kerekasztal közötti keretmegállapodás jelentős
továbblépést jelentett az eredményes együttműködésben és az országban is egyedülálló
lehetőségként jelenhet meg a civil hálózati együttműködés és az önkormányzati
együttműködések vonatkozásában.
A Civil Ház szerződése júniusban lejár, szükség van egy hosszú távú szerződés
megkötésére, a hálózati együttműködés további hátterének, a Civil Házban székhellyel
rendelkező mintegy 40 szervezet működési feltételeinek biztosítása és az Európai
Uniós források megszerzése érdekében.
Dr. Misz Mihály
Számtalan civil fórumon, gyűlésen, kerekasztal megbeszélésen vesz részt és az
együttműködés nagyon szépen kialakult, kölcsönös.
Bízik abban, hogy a júniusban lejáró szerződés meghosszabbításra került.
Azt határozottan állíthatja, hogy a példás civil szervezeteknek továbbra is otthona lesz
Egerben.

Bérczessy András
Szót ad Dr. Kelemen Sándorné ( Eger, Malomárok u. 58. ) részére, két témában:
Vallon u. 21-23-25. járdaépítés és a Rákóczi u. 50-64. járdaépítés
Csapadékcsatorna tisztítása a Felsővárosban
Dr. Kelemen Sándorné
A felsővárosi lakótelepen élők nevében kéri az alábbiakat:
A lakótelep immáron 40 éves és nemcsak az épületek, hanem a mellette lévő járdák is
nagyon sok esetben. Sok idős ember él ott, akiknek az egyenletes, sima járdán való
közlekedés is gondot okoz, nem még a töredezett, egyenetlen járdán.
Két épület mellett lévő járda felújítását kérik. Az egyik a Vallon u 21-23-25. szám előtt
lévő, a másik a Rákóczi u. 50-64. szám előtt, a keleti oldalon lévő járda.
Lombeczki képviselő úrral is bejárták az érintett terülteket és sok helyen tapasztalták,
hogy a járdák balesetveszélyesek, indokolt azok felújítása.
Számításaik szerint a felújítás költsége 1,1 millió forint + ÁFA és a képviselői keret már
nem áll rendelkezésre. Kérik, hogy a lehetőségekhez mérten az önkormányzat a
szükséges felújítási összeget biztosítsa a járdafelújítás megvalósítása érdekébe.
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Amikor az egészségügyi központ megépítésre került, akkor a kivitelezők vállalták, hogy
az ott lakókat a központ építésével járó kellemetlenségért, a Rákóczi út 50-64 előtt
tönkretett járdát fel fogják újítani, ami a mai napig sem történt meg. A tönkretett járda
236 családot, egy óvodát és orvosi rendelőt érint.
Kérik ennek a járdának a felújítását is, ha nem is a 2013-as, de a 2014-es költségvetési
évben mindenképpen.
A felsővárosi lakótelepen csapadékvíz elvezető csatornák tisztítása időszerűvé vált,
kérik azok tisztítását és a nyár folyamán nagyobb figyelmet fordítsanak rá.
Gál Judit
Rákóczi út 50-64. előtt a járdák állapotán a lépcsőházak felé történő akadálymentesítés
is sokat rontott. A zöldterület is szörnyűséges állapotban van és Irodavezető úrral alig
egy hónapja bejárást tartottak. Türelmet kér az ott lakóktól, mert a felújítás nem megy
az egyik napról, a másikra, hiszen meg kell terveztetni, forrást kell rá találni.
Foglalkoznak az ügyekkel és igyekeznek záros határidőn belül megoldást találni.
Lombeczki Gábor
A Közös Képviselő asszonnyal megnézték az említett két járdát. Szóba került az is,
hogy a szövetkezet is hozzájárulna a költségekhez, ami nagyon dicséretes, hiszen sok
társasház a fennmaradással küzd. A képviselői keretét már odaígérte a Rákóczi u 32-42.
szám és a patak közötti zöld felület kialakításához. Reméli, hogy pénzmaradvány
átcsoportosításával sikerült forrást találni a két említett járdaszakasz felújításához.
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató
A Városgondozás emberei ütemterv alapján dolgoznak a városban, de természetesen
figyelemmel próbálnak lenni az elmúlt időszak csapadékos időjárására is.
A cégnél 24 órás telefonvonal áll rendelkezésre és kéri a lakosságot, ha valaki a
környezetében a kelleténél jobban eltömítődött, eldugult csapadékvíz elnyelő
rendszert, vagy visszafolyást tapasztalt, akkor jelezze azt és sürgősségi intézkedést
tesznek.

Bérczessy András
Szót ad Bécsi Márton ( Eger, Árnyékszala u. 84. ) részére, egy témában:
Környezetvédelem a Szalában; Szociális városrehabilitáció
Bécsi Márton
Köszönik a város vezetésének segítségét, hogy elősegítették az Árnyékszala utcában
lévő sok szemét eltakarítását. Külön köszöni Csathó Csaba tanácsnok úr, Jakab Zoltán
ügyvezető igazgató úr támogatását.
Örömmel látták, hogy a városrehabilitációs programba bevették a Szalát is és jó
érzéssel töltötte el őket az, hogy kikérték, kikérik a véleményüket.
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Csathó Csaba
Köszöni Bécsi úr dicsérő szavat.
Nagyon nehéz terület a Szala, rengeteg ellenmondással, ellentétekkel tűzdelt. Bécsi úr
az az ember, akire nagyon lehet számítani és hallgatnak rá az ott élő emberek.
Úgy tűnik, hogy elindult egy folyamat, rendszeres a takarítás és nemcsak a belső
részeken, hanem minden irányba kifelé is. A szociális városrehabilitáció a második
legnagyobb városi beruházás lesz, melynek keretei között játszóterek építése, a Szala
patak rendezése, a garzonház felújítása és még számtalan dolog valósul meg. Meglátása
szerint ez a terület egyre inkább fejlődni és csatlakozni fog a belvárosi területekhez és
bízik abban, hogy ez a folyamat nem áll meg, halad tovább.
Császár Zoltán
Minden képviselő örül annak, ha bármelyik körzetben partnert talál ahhoz a
munkához, amelyik Eger város élhetőségét, küllemét, arculatát javítja. Különös
tekintettel igaz ez egy olyan körzetre, amelyik már régóta rászorul arra, hogy a
felemelkedés útjára lépjen.
Köszönetet mond azoknak a cégvezetőknek, akik segítették a folyamatosan fejlődő
körzete munkáját.
Habis László
Egy érdekes kihívás a városrehabilitáció, hiszen egy nagyon sajátos, összetett feladatról
van szó. Nemcsak arról szól, hogy adott esetben csapadékvízrendszert, utat, közparkot,
közösségi házat, sportpályát, hanem egy kicsit helyi társadalmat is építenek.
Sok hozzászóló volt, aki valamilyen közterületi problémát említett, de az igazi kérdés
az, hogy az egriek mit tudnak tenni közös erővel ezért a városért. Ez nem mindig
pénzkérdés, hanem sokszor jóakarat, együttműködés, a város iránti elkötelezettség
kérdése. A városrehabilitáció kapcsán megalakult egy munkacsoport, amelyben a helyi
érdekeltek nemcsak képviselték magukat, hanem menetközben egy egyesületet is
alapítottak. Bízik abban, hogy a belváros rehabilitációval párhuzamosan, ez a munka is
eredményre vezet.
Tekintettel arra, hogy több hozzászóló nincs, köszöni az egri lakosoknak a részvételt,
aktivitást, az elismerést és a kritikát.
Köszöni a meghívott vendégek, hatóságok részvételét, együttműködését.
Köszöni a figyelmet, a közmeghallgatást berekeszti.

k. m. f.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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