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Habis László
Elhunyt Kalmár Péter a város volt közgyűlési tagja. Elmondja, hogy 1941. június 4-én
Debrecenben született. Édesapja református lelkész volt, akit egy koncepciós perrel
összefüggésben letartóztattak, melynek következtében lelkileg tönkrement, fiatalon
elhunyt. Felmenői között jelentős személyiségek voltak, birtokosok, jogászok, megyei
hivatalnokok, sok kiváló személyiség. Kalmár Péter műszeripari technikusi képesítést,
majd a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán gépészmérnöki diplomát
szerzett. Dolgozott az MSZMP apparátusában, osztályvezetőként, majd a Városi Tanács
osztályvezető helyettese volt. A Városi Tanácsnál általános elnökhelyetteseként
tevékenykedett. 1983-ban a Városi és Megyei Pártbizottság vezetőivel való összeütközései
miatt lemondott tisztségéről. Elkötelezett egri polgár volt. Fontosnak tartotta az egri
műemlékek ügyét. A Műemlékvédelmi Nyári Egyetemnek hosszú ideig titkára volt. 1977
és 1983 között városi tanácstagként tevékenykedett. 1990-ben az MSZP egri
listavezetőjeként választották be a közgyűlésbe. Ahol nyugodt lélelekkel állítható, hogy
rendkívül értékes munkát végzett. 1994-ben az Országgyűlési választásokon az MSZP
megyei területi listavezetőjeként szerzett mandátumot. Az Interparlamentáris Unió
Magyar Csoportjának magyar – finn baráti tagozatában is tevékenykedett. Rövid ideig az
Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke volt. 2002 és 2006 között a Kulturális
Bizottság elnöke, 2006 és 2010 között ugyancsak városi képviselő, a Kulturális Bizottság
tagja volt. Jelentős egri rendszerváltó politikus távozott közülük.
Kéri, hogy tiszteletére egy perces néma felállással adózzanak.
Köszönti a közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat. Kéri Képviselőtársait, a
fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni.

Megállapítom, hogy a 18 fős Közgyűlés tagjai közül jelen van 13 fő, így a Közgyűlés
határozatképes, azt megnyitja.

2
Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Alapokmány 9. § (2) bekezdése értelmében a rendkívüli
ülésen nem lehet napirend előtti, napirend utáni felszólalással és interpellációval élni.
Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pont anyagát írásban megkapták.
Más napirendi javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja a napirendre tett javaslatát.
Szavazás: 13 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadásra került.
Polgármester úr átadja a szót Alpolgármester asszonynak.
Martonné Adler Ildikó

1./
Előterjesztés az M25-ös bekötő úttal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről
(egyszerű szavazattöbbség)
/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Előadó:

Habis László
polgármester

Habis László

Egy olyan fejlesztésről van szó, amelynek a megvalósítását semmilyen módon nem
szeretnék akadályozni. Az elmúlt egy évben igyekeztek mindent megtenni annak
érdekében, hogy a fejlesztés elől a jogi-, műszaki- és egyéb akadályok elháruljanak. Több
olyan döntést kell hozni, amely fontos. Az egyik a törzsvagyoni körből ki kell vonni két
kis méretű területet, az egyik körülbelül 300 a másik közel 400 négyzetméter. A másik
döntés egy nyilatkozat tételre való felhatalmazás. A nyilatkozat arról szól, hogy az
önkormányzat tulajdonában levő három ingatlan tekintetében a beruházáshoz
szükséges munkálatok elvégzéséhez az ingatlanokra e-célból való belépéshez
hozzájáruljanak. E tekintetben a hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását szeretnék
segíteni és a fellebbezési jogokról lemondani. Ugyanakkor van egy nyitott kérdés, ami az
ingatlanok vételárát illeti, nem szerettek volna azon két rossz változat közül választani,
hogy a tényleges értékhez képest lényegesen kisebb értékben állapodnának meg, illetve,
hogy az általuk vélt és a nyilvántartásokon, értékbecsléseken alapuló értékhez képest
eltérő vagy lényegesen eltérő értékben állapodnak meg. Vagy ami ennél is rosszabb,
hónapokra megakasztanák a beruházás megvalósítását. Ezért született jogi szakértőkkel
konzultálva ez nyilatkozat, amely egyetértésben születik a beruházásért felelős NIF-el,
tartalmát egyeztették.
Személyes megjegyzése, hogy a legnagyobb terület, amelyik a déli körforgalmat illeti,
körülbelül 6 évi alpolgármesteri munkájába tellett, hogy a város tulajdonába kerüljön.
Örömére szolgál, hogy ez az ingatlan a város kapujává válik.
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Martonné Adler Ildikó

Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Martonné Adler Ildikó

A közvetlen autópálya kapcsolat Budapesttel minden egri álma. Majdhogynem egy
emberöltőnyit vártak erre. Kormányok, miniszterelnökök váltották egymást, de ez
mindig csak egy elérhetetlen vágyálom volt. A jelenlegi kormány az, amelyik képes volt
két hét alatt meghozni a szükséges döntéseket, és ezzel felgyorsította a tervezési
valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. Ezzel elérhető közelségűvé vált az
egriek számára az autópálya összeköttetés. Ez hatalmas lehetőség Eger számára, hiszen
ez lehetővé teszi, hogy Eger ipara fejlődjön és a turisztikai mutatók is javuljanak. Minden
egri számára az út megépítésé olyan lehetőségeket teremt, amiből valamennyien
profitálhatnak.
Császár Zoltán

Teljes mértékben egyetért Alpolgármester asszony által elmondottakkal. Az a város,
amelyiket megközelíteni üzleti szempontból gyorsan nem lehet az szinte „halálra” van
ítélve. Számtalan város épített már ki hasonló utakat, hogy befektetők időt nem
pocsékolva tudják megközelíteni és megkötni az adott üzletet. Ha már megvalósul,
legyen minőségben is olyan, hogy kiállja az idő próbáját, mindezt a közbiztonság
tekintetében is. Valamilyen leállósáv szükséges lenne, mert ha valami történik meg kell
állniuk az autósoknak és jelen tervek szerint nem tudnak. Mindenképpen
megfontolandónak tartja. Ha egyszer megvalósítják, harcolják ki, hogy a következő
évtizedeknek is megfeleljen a műszaki tartalom.
Gál Judit
Nagy örömmel fogadták ezt az előterjesztést, hiszen régóta erre vár a város. Szinte
minden fogadóóráján kérik azt, hogy ha egymód van rá, kérik megvalósítani. Nehezen
tudott erre a kérdésre, kérésre válaszolni. Nem hitt abban, hogy ez előbb – utóbb
megvalósul. Eger városának ez rendkívül nagy ajándék. Bízik benne, hogy nem csak az
idegenforgalom, hanem egyáltalán a közlekedés és a környékre való eljutás jobb és
gyorsabb lesz.
Habis László

Az autópálya megépítésére a magyar kormányzat a közelmúltban egy olyan határozatot
hozott, amellyel több, mint 40 milliárd forintot különített el a finanszírozásra. Az
autópálya valamennyi közlekedésbiztonsági paraméternek meg fog felelni, ezzel közelebb
kerül Eger a fővároshoz. A nyomvonal azt biztosítja majd, hogy elkerül minden
települést, nem lesznek olyan domborzati viszonyok, amelyek a téli időszakban
közlekedés biztonsági kockázatot jelentenének. Nagy jelentőségnek gondolja azt is, hogy
elérték, hogy Andornaktálya déli részén egy olyan műtárgy épül, amely lehetővé teszi azt,
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hogy aki Miskolc, Nyíregyháza vagy keleti irányba indul, ugyancsak településsel
elkerülésével tudja folytatni az útját. Ez minden szempontból egy jelentős eredmény.
Martonné Adler Ildikó

Több hozzászóló nem lévén kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatról.
Határozati javaslatok (egyszerű szavazattöbbség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a 9491/15 hrszú, 321 m2 területű kivett közút megnevezésű, és a 9491/18 hrsz-ú, 396
m2 területű, kivett kerékpárút megnevezésű ingatlanok törzsvagyoni
körből történő kivonásáról, a Magyar Állam javára történő értékesítés
érdekében.
Felelős:
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
Határidő: 2016. június 30.
Szavazás:

13 „igen”, egyhangú szavazattal, elfogadásra került.

244/2016. (VI. 02.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a 9491/15 hrsz-ú, 321
m2 területű kivett közút megnevezésű, és a 9491/18 hrsz-ú, 396 m2 területű,
kivett kerékpárút megnevezésű ingatlanok törzsvagyoni körből történő
kivonásáról, a Magyar Állam javára történő értékesítés érdekében.
Felelős:
Határidő:

Martonné Adler Ildikó

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:
Dr. Bánhidy Péter Jogi és Hatósági Irodavezető
Szűcs Tamás Vagyongazdálkodási Irodavezető
2016. június 30.

Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatról.
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Határozati javaslatok (egyszerű szavazattöbbség):

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az egri 9491/15, 9491/18 és 10505 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan a mellékelt nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szavazás:

Habis László polgármester
2016. július 30.

13 „igen”, egyhangú szavazattal, elfogadásra került.

245/2016. (VI. 02.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az egri 9491/15, 9491/18 és 10505 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a
mellékelt nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2016. július 30.

Martonné Adler Ildikó

Kéri, hogy szavazzanak a 3. számú határozati javaslatról.
Határozati javaslatok (egyszerű szavazattöbbség):

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az egri 9491/15, 9491/18 hrsz-ú ingatlanok teljes, a 10505
hrsz-ú ingatlan mellékelt vázrajz szerinti részének a Magyar Állam
részére történő elidegenítésére vonatkozó tárgyalás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:
Szavazás:

Habis László polgármester
2016. július 30.

13 „igen”, egyhangú szavazattal, elfogadásra került.

246/2016. (VI. 02.) közgyűlési határozat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
Polgármestert az egri 9491/15, 9491/18 hrsz-ú ingatlanok teljes, a 10505 hrsz-ú
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ingatlan mellékelt vázrajz szerinti részének a Magyar Állam részére történő
elidegenítésére vonatkozó tárgyalás lefolytatására.
Felelős:
Határidő:

Habis László polgármester
2016. július 30.

Habis László

Bejelenti, hogy legközelebb 2016. június 30. napján 9:00-tól közgyűlést, 16:00-tól
közmeghallgatást tartanak.

K.m.f.

