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Készült:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2016. október 27-én megtartott k ö z m e g h a l l g a t á s r ó l.

Jelen vannak:

Bátori István, Bognár Ignác, Csákvári Antal, Császár Zoltán,
Földvári Győző, Gál Judit, Habis László, Komlósi Csaba,
Kovács-Csatlós Tamás, Lombeczki Gábor, Martonné Adler
Ildikó, Orosz Lászlóné, Rázsi Botond, Dr. Stefán Zoltán,
Szucsik György, Tóth István

Tanácskozási joggal:

Herman István
alpolgármester
Dr. Bánhidy Péter
aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Kiss Andrea

Habis László
Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelent Képviselő Hölgyeket és Urakat, a
meghívott szakembereket, a társszervezetek képviselőit és a lakosokat.
Felkéri Antal Anettet, hogy moderátorként segítse a zökkenőmentes lebonyolítást.
Átadja a szót Antal Anett részére.
Antal Anett
Tisztelettel köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket.
Köszönti a jelenlévő meghívott vendégeket:
Egri Városi Rendőrkapitányság képviseletében:

Bognár József rendőr alezredes
kapitányságvezetőt

Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Eger Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében: Seres Tibor mk. tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezetőt
Heves Megyei Vízmű Zrt. képviseletében:

Bárdos Zsolt üzemvezetőt

1

EVAT Zrt. képviseletében:

Dr. Turcsányi Dániel
vezérigazgatót
Korsós Lajosné
divízió vezetőt

Eger Termál Kft. képviseletében:

Lugosi Dénes
ügyvezető igazgatót

Középkelet-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
Egri Területi Igazgatóság képviseletében:
Dobos Róbert
egri helyi forgalmi üzemvezető
TIGÁZ-DSO Kft. képviseletében:

Kovács István
területi vezetőt

ÉMÁSZ Nyrt. Egri Régió képviseletében:

Kaknics Attila
területi irányító

Városgondozás Eger Kft. képviseletében:

Jakab Zoltán ügyvezető igazgatót

EKVI képviseletében:

Bodnár Gábor igazgatót

Egri Városfejlesztő Kft. képviseletében:

Vasasné Göböly Krisztina
gazdasági referenst
Mayer Rezső
műszaki és települési, tervezői
referenst

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Egri Tankerület képviseletében:

Borbély András
szakmai igazgatóhelyettest

Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala képviseletében:

Dr. Boncz László
hivatalvezetőt

Egri Szakképzési Centrum képviseletében:

Gyuris Sándor
gazdasági főigazgató-helyettest.

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 terem bejáratánál Dr. Szalóczi
Ilonától lehet igényelni és kitöltve ugyanott leadni.
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Egy hozzászóló egyszer szólalhat fel, mely felszólalás keretében bármennyi ügyre
kitérhet, együttesen legfeljebb 6 percben.
Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb 15 napon belül
választ kell adni.
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.
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 15 napon belül írásban történik.
Tisztelettel kéri az elmondottak betartását.
Felszólalási jeggyel:
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Ábry Zoltán - Eger, Hétvezér u. 6.
szám alatti lakos részére, egy témában:
Ábry úr még nem érkezett meg.
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Juhász Ferenc - Eger, Felsőtárkány,
Fő u. 167. szám alatti lakos készére, két témában:
Shotokan karate világbajnokság 2017. Eger
Egri Városi Sportiskola Karate Szakosztály
Juhász Ferenc
Elmondja, hogy 2017-ben ismét világbajnokságot kívánnak rendezni Egerben. Személy
szerint a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke, a Shotokan Karate Világszövetség
főtitkára és az Egri Városi Sportiskola szakosztályvezetője. Megköszönte mind a város,
mind a közgyűlés támogatását, mellyel nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az
Egri Városi Sportiskola többször elnyerje a „Legjobb Sportiskola” címet. Kiemeli a
karate fontosságát, mely 2024-ben már olimpiai sportág lesz a karate. Részletesen
elmondja, hogy a karate az élet hány területén jelenik meg és milyen hatásai vannak a
versenyzők személyiségére, egészségére. Több, a városban rendezett nemzetközi
versenyükről tesz említést, melynek nagy volt az idegenforgalmi jelentősége Eger
számára.
A 2017-ben Egerben rendezendő világbajnokság fontosságáról, jelentőségéről,
előnyeiről beszél.
Pozitív eredményként számol be arról, hogy a minisztérium elfogadta a mindennapos
testnevelésen belül azt, hogy az általános iskolákban karatét lehessen oktatni. Jelenleg
azon dolgoznak, hogy ahhoz a megfelelő edzőket biztosítani tudják.
Néhány szóban elmondja, hogy a 2017. évi világverseny szervezése milyen stádiumban
van. Hangsúlyozza, hogy a helyszín kiválasztásánál mérvadó volt az, hogy Eger
biztonságos, könnyen megközelíthető város, a külföldi versenyzők szívesen jönnek.
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Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Martonné Adler Ildikó
Nagyon örülnek annak, amikor nemzetközi sporteseményeket fogadhatnak a városban.
A sportlétesítményeket is ilyen szinten és célból szeretnék felújítani. A nemzetközi
versenyek a város turisztikai életére is nagyon pozitív hatással vannak.
Reméli, hogy a 2017. októberében Egerben megrendezésre kerülő világbajnokságot,
mind a képviselő társai, mind a város lakossága örömmel fogadja majd.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Ábry Zoltán - Eger, Hétvezér u. 6.
szám alatti lakos részére, két témában:
Utcazenészek versenye Egerben
Helyi Közösségi Stratégia véleményezése
Ábry Zoltán
Az Utcazenészek versenyének szervezőjeként köszönetét fejezi ki a közgyűlésnek, hogy
támogatták a rendezvényüket, mely idén már a második volt. Külön kiemeli Rázsi
Botond alpolgármester úr munkáját, segítségét az adminisztratív „útvesztőben” és
Martonné Adler Ildikó alpolgármester asszonynak, hogy a közgyűlés elé terjesztette a
támogatási javaslatot. Pár szóban visszajelzést ad a rendezvényről, de szakmai írásos
tájékoztatóját is leadta. Örömmel mondhatja, hogy a zenészek örömmel térnek vissza
Egerbe, megszerették a várost. Tudatosan fejlesztik a rendezvényt és a
költségvetésükből több mint 1 millió forintot költöttek a jövőre vonatkozóan. Külföldi
turisztikai ügynökségeket hívtak meg a rendezvényre és mutatták be nekik a várost.
Mindezt a TDM-el együttműködve tették. Azon dolgoznak, hogy a jövőben a külföldi
utazási irodák, a rendezvényre, vagy akár az év bármelyik időszakában turistákat
hozzanak a városba, ezzel az idegenforgalmat növeljék és a külföldi vásárlóerő
megjelenjen Eger belvárosában. Hangsúlyozza, hogy a rendezvény kifejezetten a
belvárosi vállalkozókra van szabva, velük szoros együttműködésben szervezik.
A második témában – Helyi Közösségi Stratégia – véleményét írásban beadta a
megfelelő fórumokhoz. Itt is elmondja, hogy szakmailag rendkívül magas színvonalú az
anyag és formailag is kifogástalan. Nagyon jól azonosítja a problémákat, őszintén és
bátran szembenéz velük. Rendkívül ambiciózus jövőképet vetít föl. Véleményként
elmondja, hogy a fölvázolt cselekvési terv a célt nem fogja elérni. Javasolja, hogy felül
kellene vizsgálni és „finom csiszolni” kellene a cselekvési terven.
Kérdezi, hogy miután a pályázat beadásra kerül, van-e arra lehetőség, hogy a cselekvési
tervet utána módosítsák?
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
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Habis László
Immár második alkalommal került sor az Utcazenészek Versenyére. Meglátása szerint
nagymértékben színesítette az egri turisztikai kínálatot. Ezúton is köszöni Ábry úrnak,
a többi szervezőnek a munkát és a vállalkozóknak a támogatást.
Közös feladatuk, hogy legyen egy széles vállalkozói háttere ennek a rendezvénynek,
hiszen a fesztivál kitűnő és nagyon pozitív visszhangja volt.
A CLLD-s ügyet illetően elmondja, hogy mind a dicséretet, mind a kritikát köszönettel
vette. Ez sokak munkája, hiszen egy kérdőíves felmérés előzte meg.
Sokan nem tudják, de ennek célja a városon belüli együttműködés fejlesztése a
vállalkozói szektor, a civil szféra és az önkormányzat között. Úgy gondolták, hogy
beadják az eredeti határidőre az elkészült munkát. Nagyon sok civil résztvevő van
benne, de nem könnyű bevonni egy vállalkozást az akciócsoportba, mert egy többéves
folyamat lesz és nagyon sok munkával jár. Fő kérdés nem az akciócsoport összetétele,
hanem kik lesznek az ügynek a kedvezményezettjei.
Tudomása szerint az NGM-hez való benyújtást követően lesz egy részletes
projektértékelés, lesz lehetőség adott esetben bizonyos hiánypótlások benyújtására.
Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az értékelés nem egy, hanem két fordulóban zajlik
majd. Nyitottak minden további javaslatra és megoldásra. Több év munkája lesz,
melynek még a legelején vannak.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Bodor Sándorné - Eger,
Kallómalom u. 48. szám alatti lakos részére, egy témában:
Egy problémás család közösségellenes magatartása egy társasház
életében.
Bodor Sándorné
Személy érintettsége is van az ügyben, mert a közvetlen ajtószomszédjáról van szó.
Egy kisebbségi csoporthoz tartozó család keseríti meg a 84 lakásos társasház
mindennapjait. Ameddig a tulajdonosok a lakásban laktak, addig is a normális
hétköznapi élet szabályait semmibe vevő, hangos, zajos életmódot folytattak. A
gyerekük a játszótér „réme” volt. Tört, zúzott, fákat csonkolt meg. Előfordult, hogy a
lépcsőház üvegajtaján ment keresztül és a csodával határos módon sérülés nélkül azt is
megúszta. A tulajdonos semmilyen kérésüket, észrevételüket nem tolerálta, sőt
többször megfenyegette őket, hogy „ránk ereszti a szalaparti cigányokat”. Csak a
jogaikat hangoztatták, a kötelezettségeiket nem ismerték. A köztartozások
fölhalmozódtak és mára már elérték a lakás értékének a dupláját. Kikapcsolták az
áramot, a melegvíz szolgáltatást és a társasházi közösköltség tartozásaik is milliós
nagyságrendűek. A társasház fizette ki a nyílászáró cserét is.
Három éve elköltöztek a lakásból, de a társasház lakói mégsem lélegezhettek fel. Azóta
még rosszabb a helyzet, mert „boldog-boldogtalannak adja át a lakáskulcsot,
természetesen a roma kisebbséghez tartozó szélesebb körű rokonságnak”. Van aki „ősi
magyar tevékenységet űz” a lakásban, voltak, akik éjjeli menedékhelynek használták.
Vannak, akik a kulcsok birtokában lemásoltatták azt és visszajárnak, használják a
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lakást. Folyamatosan rettegnek attól, hogy mikor gyújtják fel a házat a
gyertyahasználattal, mivel villany továbbra sincs. Előfordult az is, hogy a lépcsőházi
áramkörre csatlakoztak rá. Ez ügyben is rendőrségi eljárás folyt, melyet megszűntettek,
mert az összeghatár nem érte el a büntethető kategóriát.
A tartozások tovább növekedtek. Volt több kísérlet a tulajdonviszonyok rendezésére,
például eszközkezelő részére történő átadással.
Jelenlegi állás szerint, miután az árverési folyamat elindulni látszik, a tulajdonos
beköltöztetett egy szintén roma családot, két kisgyermekkel és egy harci kutyával, hogy
a téli kilakoltatási moratóriummal megakadályozza a végrehajtási folyamatot.
A villanyt már bekötötték nekik, de nem tudni, hogy a fennálló tartozással mi van.
Felmerült, hogy az EVAT által beépített melegvíz szűkítő bilincset is leszerelték. Az
EVAT-tól kérték az ellenőrzést, de az azóta sem történt meg.
Esténként 6-8 fő érkezik a lakásba elszállásolásra. Kérdésükre a fiatal asszonyka azt
válaszolta, hogy rokonság.
Kérdése az illetékesekhez, hogy miután mindenhol falba ütköznek, hogy lehet
megoldani ezt a tarthatatlan állapotot. Hogy lehet az, hogy van, akire semmilyen
szabály nem vonatkozik, a bank, a szolgáltatók évek óta nem tudnak érvényt szerezni a
tartozások behajtására. A végrehajtó ellen több fórumon is panasszal éltek, a
végrehajtás nem megfelelő lebonyolítása miatt. Nem jártak sikerrel.
Hogy lehet az, hogy a tulajdonossal senki semmit nem tud tenni? „Ő védett
állampolgár és a mi életünk?” A társasházban élők többsége nyugdíjas, egyedülálló.
Rettegnek.
Kérik az illetékeseket, hogy segítsenek a probléma megoldásában.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Dr. Kovács Luca
Érdeklődött a jogász kollégáknál, akik arról tájékoztatták, hogy már volt a hivatalban a
problémával. A tényállás szerint van a tulajdonos és vannak a bérlői. A tartozásokat
közgyűlési határozattal az ingatlanra terhelték, melynek folyománya az árverés. A
végrehajtóra az önkormányzatnak semmiféle ráhatása nincs. Megérti a társasház
problémáját és amennyiben olyan cselekményt követnek el, a rendőrséghez tudnak
fordulni. Amiben az önkormányzat el tud járni, ha birtokvédelmet kérnek.
Bodor Sándorné
Azt szeretnék, ha a végrehajtási eljárás lezárulna, a lakás tulajdonviszonyai és a
tartozások jelentős része rendeződne.
Dr. Kovács Luca
Az a végrehajtó hatásköre, sajnos hosszadalmas procedúra. A végrehajtási törvényben
is szigorú határidők vannak, főleg akkor, amikor egy ingatlan árverésre kerül.
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Bognár József - kapitányságvezető
A Felszólalóval egy időpontot kíván egyeztetni tekintettel arra, hogy a felszólalásában
több olyan jogsértő cselekményre tett utalást, amelyik a rendőrség hatáskörébe
tartozik. Meg kívánják azokat vizsgálni és szeretnének az ott lakók segítségére lenni.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Társy Diána - Eger, Vörösmarty u.
17. szám alatti lakos részére, egy témában:
Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány tevékenységének bemutatása és
köszönetnyilvánítás a képviselőtestület részére.
Társy Diána
Az Egri Menhely vezetője, melyet az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány működtet.
Köszönetet nyilvánít a testületnek azért, hogy lehetővé tették azt, hogy a korábbi
Szövetkezet utcai telephelyről egy zöldövezeti telephelyre költözhessenek. Ez a pozitív
változás az állatokon is érzékelhető. A kerítés problémájának megoldásával a
gondozásukban lévő állatoknak biztonságos övezetet biztosítanak. Néhány szóban a
menhely jelenlegi helyzetéről beszél. Elmondja, hogy nagymértékű a felelőtlen
állattartás. Igyekeznek azzal is csökkenteni a rászoruló állatok létszámát, hogy
ivartalanításokat hirdetnek. Az állatorvosi költségük nagyon magas, de jelenleg
egészséges állatok vannak a gondozásukban. Munkatársaival teljes elhivatottsággal
végzik a munkájukat.
A tél közeledtével nagyon fontos számukra, hogy gyűjtéseket szervezzenek, mert
minden nap új plédeket, paplanokat tesznek az állatok alá, ami higiéniai szempontból
nagyon fontos. Komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a menhelyen a
tisztaságot megtartsák.
Kéri a lakosságot, hogy aki tud, segítsen, most kutyaólakat is gyűjtenek a plédek,
paplanok, szőnyegek mellett. Úgy érzik, hogy a lakosság részéről megvan a
támogatottság, melyet ezúton is köszönnek és a továbbiakban is várják a felajánlásokat.
Számukra az a legfontosabb, hogy minél több, boldog kutyust tudjanak örökbe adni.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Orosz Lászlóné
Megköszöni azt az áldozatos munkát, amelyet a menhely fenntartásáért és az
állatokért tesznek. Személyesen is meglátogatta a telepet és örökbe is fogadott egy
kiskutyát.
Személyes támogatására továbbra is számíthatnak és segítségnyújtásra buzdítja a város
lakosságát is.
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Társy Diána
A hét minden napján a menhelyen vannak, kéri a képviselőket, hogy látogassanak ki.
Habis László
„Minden tiszteletem az Öné.” Hihetetlen elkötelezettséggel végzi ezt a munkát. Ígéri,
hogy a jövőben is igyekeznek közreműködni a feladatok ellátásában. Kéri azokat az
egri polgárokat, akiknek van lehetőségük, azok támogassák, segítség az Alapítvány
munkáját.
Császár Zoltán
Munkájukhoz gratulál és megemlíti Szabó Gézánét, akinek szintén köszönetet mond a
telepen végzett több mint 30 éves munkájáért.
„Emberi nagyságot mutatnak, ahogy az állatokhoz viszonyulnak.”
Antal Anett
Az Egri Városvédő Civil Közösség képviseletében senki sincs jelen, felszólalásukat
írásban beadták.
/ Az írásos felszólalás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Mandák Attila - Eger, Eger, Zoltay
u. 8. szám alatti lakos részére, három témában:
Eger közterületinek burkolat javítása
Keresztállítás ( Egri Lokálpatrióta Egylet és a Segít a Város Alapítvány
nevében )
A II. világháborúban hősi halált halt egri polgárok nevesítése a kegyeleti
parkban
Mandák Attila
A Városüzemeltetési Irodát megkéri, hogy legyen sokkal szigorúbb a
közműtulajdonosakkal és a közműbekötést végeztető ingatlantulajdonosokkal, hogy a
helyreállítási munkákat komolyan vegyék. A műszaki átadásnál legyenek nagyon
szigorúak és a garanciális idő, a szavatossági idő betartásával kötelezzék a
közműtulajdonosakat a teljes helyreállításra annak érdekében, hogy azokat ne a város
pénzén kelljen elvégezni.
A Segít a Város Alapítvány és az Egri Lokálpatrióta Egylet helyreállította - ugyan arra a
helyre a Cifrakapu utcában - azt a keresztet, ami 1964-ben ledöntöttek, útépítésre való
hivatkozással. Köszöni a város anyagi támogatását. A legnagyobb támogatást a Cifra –
Sánc negyed és a Felső-Város negyed fertálymesteri tették. Részt vettek a társadalmi
munkában a Segít a Város Alapítvány és az Egri Lokálpatrióta Egylet önkéntesei is.
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Támogatást kaptak a VERZIO Kft.-től, akik az alapozást és a térburkolást végezték el. A
földmunkát és a park helyreállítását a Biosziget Rehabilitációs Lakóotthon lakói
végezték. Nagy örömükre szolgál, hogy a környék lakói magukénak érzik a keresztet és
mindig van rajta friss virág.
Köszönetet mond az önkormányzatnak azért, hogy megvalósíthatták azon
elképzelésüket, hogy a II. világháborúban hősi halált halt egri polgárok neveit
megörökítsék. Elvégezték a feladatot, az avatás január 12-én, a doni áttörés napján lesz,
melyre ezúton is szeretettel meghív minden egri polgárt.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Habis László
A közterületi burkolatokat illetően elmondja, hogy igyekeznek a Városüzemeltetési
Irodával, illetve annak útján mindent megtenni. Elmondja, hogy számos esetben olyan
pályázatot valósítanak meg, ahol a burkolat helyreállítás része a pályázatnak, de a
közműrekonstrukció nem. Ilyenkor próbálnak megoldást találni annak érdekében,
hogy a közművek állapota olyan legyen, hogy a megépített útpályát ne kelljen
felbontani.
A kereszt helyreállítása és a II. világháborúban hősi halált halt egri polgárok neveinek
megörökítse egy tipikusan olyan ügy, amikor a civil szféra, a vállalkozói szféra és az
önkormányzat együttműködéséről van szó.
Köszönetet mond azoknak a civileknek, azoknak a vállalkozásoknak, akik ezeket a
nemes ügyeket igyekeznek tevőlegesen szolgálni.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Bíró Csaba – Heves Megyei Diákés Szabadidősport Egyesület - Eger, Dobó tér 6/a. szám alatti lakos részére, egy
témában:
Atlétika pálya átadása

Bíró Csaba
Felvezetéseként elmondja, hogy 6-8 évvel ezelőtt, még az előző önkormányzati
ciklusban itt állt és átadott Polgármester úrnak kb. hétezer aláírást az atlétika pálya
rekonstrukciójának témájában. Majd az előző meghallgatáson egy atlétikai siker
kapcsán két újsággal jelent meg. Az akkori sikerüket tárta a nyilvánosság elé és egy
1982. február 22-én megjelent újságcikket, amiben Heves megyei atlétikai szakosztályait
és feltételrendszerüket értékelték. Egy mondatot idéz a cikkből: „Egerben az atlétika
pálya hosszú évek óta alkalmatlan komolyabb sportesemények rendezésére, mert sem
talaja, sem felszereltsége nem megfelelő.
Akkor Alpolgármester asszony ígéretet tett arra, hogy belátható időn belül az atlétika
pálya gondja megoldódik.
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Köszönetét fejezi ki, mert a Szentmarjay Stadionban járva már látható az „alagút végén
a fény”. Úgy gondolja, hogy nincsenek messze attól, hogy egy igazán korszerű és szép
sportlétesítménnyel gazdagodjon Eger városa.
A Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület elnökeként köszöni, hogy ez
megvalósul és köszöni a képviselőtestületnek, hogy támogatták a projektet. Öröm látni
azt, hogy akár több sportszövetség összefogásával, egy labdarúgópálya és egy atlétikai
pálya közösen is megvalósulhat. Tudomása szerint a város terveiben még vannak ilyen
sportlétesítmények célul kitűzve. Kéri a testülettől, hogy az ilyen irányú munkát ne
hagyják abba, folyamatosan fejlesszék Egerben a sportlétesítményeket és adjanak minél
több lehetőséget a felnövekvő generációnak.
Iskolaigazgatóként elmondhatja, hogy nagyon örülnek, mert az atlétika pálya nemcsak
a versenysportban, hanem a mindennapos testnevelés feladatainak végrehajtásában is
segítséget fog nyújtani.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Martonné Adler Ildikó
Valóban ígéretet tett, de a megvalósulás nem csak az ő érdeme. Köszöni a
sportszakembereknek, a testületnek, hogy segítették a munkában. Az összefogás
nagyon szép dolgokat képes megvalósítani. Ígéri, folytatni fogják a munkát a
Szentmarjay Stadionban és az valódi fényében fog tündökölni, de a többi
sportlétesítményt sem elhanyagolva.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Hajdú András - Eger, Berzsenyi
Dániel u. 13. szám alatti lakos részére, egy témában:
Útviszonyok, járda, játszótér

Hajdú András
Berzsenyi utcai lakosként elmondja, hogy már volt szó az egyirányúsításról. Az utca
főleg a reggeli és a délutáni órákban nagyon le van terhelve. Az autósok a Kárpát
utcáról kimehetnének a Faiskola útra is, de a Berzsenyi utca felé mennek. Aki
Mezőkövesd felől érkezik, az mehetne a K2-esen, a Szövetkezet utcán, sőt a Tompa
utcán is, de mindenki a Berzsenyi utcán, vagy Kazinczy utcán jön.
Szeretnék az utcában lakók, hogy amennyiben lehetséges, az utca a város felől legyen
egyirányú. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor legyen átmenőforgalom tilalom, mint
a Vajda János utcában. Kérik valamelyik változatot megvalósítani. Az utca minkét
végén kihelyezésre került a tehergépkocsival behajtani tilos tábla, amit a Kölcsey térnél
kb. 6 éve elloptak, az nincs pótolva.
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A páratlan oldalon a járda úgy kezdődik, hogy lapok szétcsúszva, majd jön egy
betonozás, utána egy járdalap, betonozás és úgy az aszfaltozás. A 17-es számnál van egy
20 cm-es lépcső. A járdán nem lehet babakocsit tolni. Kérik a járdát rendbe tenni
A játszótérrel kapcsolatosan elmondja, hogy mindenki örül és meg vannak vele
elégedve, de néhány észrevételük és kérésük van. Szeretnék, ha kihelyezésre kerülne
egy tábla, hogy ott játszótér van. A homokozóban időszerű lenne a homokot kicserélni,
valamint kérik májustól októberig egy illemhely elhelyezését. Kaszálnak ott férfiak,
gereblyéznek, takarítanak nők és nincs hová menniük.
A fák gallyazásával kapcsolatosan két évvel ezelőtt többször telefonált, mert egy fa
takarta a közvilágítást és beleért a villanyvezetékbe. Akkor csak azt az egy fát vágták le,
de mostanra szépen levágták a többi fát is, meg van elégedve.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Habis László
Az egyirányúsítást illetően elmondja, hogy erősen megoszlanak a vélemények. Volt egy
kérdőíves felmérés és az utca 25 lakója közül 14-en válaszoltak, akik közül 8-an azt
javasolták, hogy maradjon kétirányú a forgalom. A másik 6 válasz is megosztott volt az
egyirányúsítás iránya tekintetében. Fölmerült az a lehetőség, hogy korlátozott
sebességű övezetként kellene az utcát kezelni. Ígéri, hogy mind ebben az ügyben, mind
a járda, mind a játszótér ügyében felvétéseit megvizsgálják és igyekeznek a
Városüzemeltetési Iroda munkatársainak szakvéleménye alapján választ adni és
megoldást találni.
Hajdú András
„Itt most 25 aláírással vagyok az utcából.”
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Bialkó Mónika ( Eszterházy Károly
Egyetem tanulója ) – 3851 Inárcs, Rákóczi F. u. 33. szám alatti lakos részére, egy
témában:
Az újonnan megépült kerékpárút előnyei az egri diákok körében

Bialkó Mónika
A Felsővárosban lévő Segítő Szűz Mária Egyetemi Leánykollégium lakói nevében
köszönetet mond a kerékpárút ötletéért és kivitelezéséért. Több mint 100 lányból, 38
használja rendszeresen a kerékpárutat. Bizton állítja, hogy az iskolavárosban a
közlekedési funkciókon túlmenően is jelentősége van egy ilyen útnak, mert összeköti a
várost a településekkel és ez az életforma közelebb hozza egymáshoz az embereket is.
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Jól tudják, hogy minden ilyen és ehhez hasonló köztéri építkezést komoly viták
kísérnek, ugyanakkor az építményeket azok minősítik, akik használják. Mivel
rendelkezésükre állnak modern technikai eszközök, így pár internetes portálon
megkérdezte, hogy az egri diákok számára miért is előnyős ez az újonnan megépült
kerékpárút. Szinte csak pozitív vélemény volt. Személyes véleményként elmondja, hogy
volt, amikor nem szívesen költött bérletre, vagy buszjegyre. Örömmel fogadta az építés
megkezdését és arra gondolt, hogy a következő évben már behozhatja a kerékpárját a
kollégiumba, amivel biztonságosan eljuthat az iskolába, nem lesz menetrendhez kötve
és anyagilag is sokkal kevesebb pénzből kijön egy hónapban.
Biztat minden egrit és idelátogatót, hogy használják a kerékpárutat és legyenek
büszkék rá, mert ezt az élményt kevés városban élvezhetik. Köszöni, hogy egy
környezettudatos városban élhetik a mindennapjaikat és szem előtt tartják az ifjúság
érdekeit is.
Többek észrevételét tolmácsolva elmondja, hogy a Malom utca és a kórház közötti
szakaszon van egy nagyon éles kanyar, ahol nem látni be a szembejövő forgalmat és
emiatt több baleset is volt már. Kérik, hogy esetleg egy domborútükör kihelyezésével a
kanyar beláthatóságát biztosítsák, a további balesetek elkerülése érdekében.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Habis László
Köszöni az elismerő szavakat és minden elismerése, hogy egy fejlesztés eredményét
ilyen precízen összefoglalta.
Az említett kanyart illetően elmondja, hogy sajnos ott van egy középnyomású
gázvezeték, amely nem váltható ki. Van egy sebességkorlátozó tábla kitéve és utólag
felfestettek keresztirányú sárga vonalakat, amely ugyancsak felhívja a figyelmet arra,
hogy lassítsanak. A tükör lehetőségét meg fogják vizsgálni. Kéri, hogy ott ne gyorsan
kerékpározzanak, hiszen gyalogosforgalom is van.
Mindnyájan, akik részesei voltak a beruházásnak, ilyenkor úgy érzik, hogy volt értelme
a munkájuknak.
Bognár Ignác
A kanyar problémáját személy szerint is többször érzékelte. Lejtő van és kanyarodik
nagyon veszélyes, nem lehet így hagyni. Nem látja megoldásnak sem a felfestést, sem a
tükröt, „a kanyart ki kell egyenesíteni”.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Kósa László / Dobó Katica
Nyugdíjas Szervezet képviseletében / részére, egy témában:
Eger Ünnepe
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Kósa László
Eger Ünnepéről kíván néhány szót szólni. Szeptember 16-18. között ismételten
megrendezésre került az esemény. A jelmondatuk az volt, hogy „Egri civilek az
összefogásért!”. Az Egri Civil Kerekasztal, minden egri civil szervezet, egyesület és azok
a szervezetek, magánemberek, akik valamilyen formában kötődnek a Civil
Kerekasztalhoz, munkájukkal hozzájárulta a három napos rendezvény színvonalas
megszervezéséhez, lebonyolításához. A város legnagyobb civil rendezvénye, mely a
helyi közösségi kultúrát, sport- és civil értékeket, a hagyományőrző kézműves
tevékenységeket, az esélyegyenlőségi programban a civilek részvételét, a szabadidő
hasznos eltöltésével kapcsolatos munkákat hivatott bemutatni az egriek, az érdeklődők
számára. Nagyon sokat foglalkoznak ezek a szervezetek a hátrányos helyzetű
embertársakkal, a nyugdíjasokkal, valamint a társadalom minden rétegével. Mindebből
ízelítőt kaptak a rendezvényre kilátogatók, akiktől nagyon pozitív visszajelzéseket
kaptak.
Szinte minden héten van valamilyen rendezvény, amelyen a civilek részt vesznek és
munkájukkal segítik azok népszerűsítését, lebonyolítását. Megemlíti még a
közintézményeknél a „nyugdíjas nagymama szolgálatot” és a „nyitott szemmel Eger
városért” programot. Ez utóbbi is egy mindennapos program, mert azok a tagok, akiket
felkérnek észrevételeket, a lakosság igényeit, kéréseit továbbítják a Polgármesteri
Hivatal felé. Köszöni, hogy a hivatal munkatársai azokat kezelik és a lehetőségekhez
mérten megpróbálják megoldani.
Eger Ünnepén 80 szervezet vett részt. Ebből 50 szolgáltatással, 30 pedig kulturális
műsorral, illetve 16 szervezet kapcsolódott még az ünnephez. Közreműködők létszáma
közel 500 fő volt, az „Agria Futóversenyen”, közel 600 fő indult.
Az információs sátorban készítettek egy felmérést, mely szerint a három napos
rendezvényt közel 5 ezer ember látogatta meg. A jelek szerint ez a rendezvény
idegenforgalmi szempontból is értékes és jóleső érzés volt számukra a turisták pozitív
visszajelzését, dicsérő szavait hallani. A rendezvény visszatért a Dobó térre, így a
látogatók a város szép, megújult tereit is láthatták.
A kiegészítő rendezvények is nagy sikert arattak.
Összefogva a várossal, az intézményekkel és egyéb szervezetekkel minden olyan dolgot
meg tudtak valósítani, ami előre vitte a rendezvényt.
Az Egri Civil Kerekasztal nevében köszöni a városnak, az írott és az elektronikus
médiának, az intézmények vezetőinek és munkatársainak, minden segítőnek a
munkáját, támogatását.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Bátori István
Köszöni a civilek munkáját. Az önkormányzat mindenévben a lehetőségekhez mérten
anyagilag is támogatja a rendezvényt, ebben az évben 1,2 millió forinttal. A civil
szervezetek civil alapból is pályázhattak a rendezvényen való szereplésre. Úgy
gondolja, hogy a civileknek sikerül a rendezvényre újat hozni és bemutatni Eger
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városából. Munkájukhoz további sok sikert kíván és kéri, hogy jövőben is vigyék
tovább Eger Ünnepét.
Eger város önkormányzata az elmúlt 21 évben, minden évben kitett magáért és reméli,
hogy a jövőben is számíthatnak a civilek a város támogatására.
Bognár Ignác
Alsókubinban részt vett a város ünnepén, amelyik más volt, mint az Eger ünnepe. Úgy
gondolja, hogy vagy az elnevezést kell megváltoztatni, vagy a tartalmat. A tartalmán
nagyon nem lehet változtatni, mert bár minden elismerése az övék, de a „civilek ezt
tudják nyújtani”. Az Eger ünnepe elnevezés rendkívül megtévesztő az idelátogatók
számára, mert ha egy ünnepben gondolkodnak, nem azt kapják.
Javaslatát már korábban a Városimázs Bizottság ülésén is elmondta. Az elnevezés meg
kell, hogy változzon, mert „aki ezt a beszámoló hallotta, azt hitte, hogy egy szenzációs
rendezvényen vesz részt, holott ez egy igen szürke rendezvény volt”.
Habis László
Két évtizeddel ezelőtt az a gondolat indította el útjára a rendezvénysorozatot - Egerben
nagyon sok kulturális és egyéb rendezvény van, amelyik általában a városba érkezőket
szolgálja -, hogy legyen egy olyan rendezvény, amelyik az egrieknek, az egriekről és az
egri civil szféráról szól. Nem ért egyet Képviselő úr által elmondottakkal, mert aki
tudja, hogy egy ilyen rendezvény megvalósításával mennyi munka van, az másképp
fogalmaz. Ez az ünnep mindig arról szól, hogy a civilek bemutatják a tevékenységeiket
és annak értékeit. Azon lehet polemizálni, hogy az elnevezés „Egri Civil Ünnep, vagy az
Egri Civilek Ünnepe” legyen, de annak lehetőségét ne vegyék el a civil szférától, hogy a
civil szervezetek a nagyközönség, az érkelődők számára bemutatkozhassanak.
Minden elismerése a szervezőknek, a szervezeteknek, a támogatóknak a rendezvény
lebonyolításáért és köszöni a civilek egész éves munkáját.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Taraczközi Anna- 3600 Ózd,
Újváros tér 7. szám alatti lakos részére, egy témában:
Egri Városi Diáktanács
– 20. évforduló
- tapasztalatok
- beszámoló
- IFI Pont

Taraczközi Anna
Egri Városi Diáktanács munkáját kívánják néhány mondatban bemutatni.
Már negyedik éve tagja a VDT-nek, ebben az évben már elnökségi tag is. A tagsággal
nagyon sok olyan plusz kompetenciához jutott, amelyik nem minden középiskolásnak
adatik meg. Olyan tapasztalatokról, élményekről és lehetőségekről beszélhetnek,
amelyek országos színvonalat is képviselnek. Vannak jogi képzések, részt vehetnek az
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Országos Diákparlamenten, különböző nemzeti ifjúsági tanáccsal közös munkákról
számolhatnak be. Neves országos eseményeken is képviselhették a VDT-t, ahonnan
kompetenciákat és tapasztalatokat hozhattak haza. A VDT önképző tanács és nagyon
nagy hangsúlyt fektetnek a segítőik arra, hogy a belépő középiskolások sok olyan dolgot
tanulhassanak meg, amely az élet számos terén a későbbiekben hasznos lehet a
számukra.
Előző héten rendezték meg az Egri Városi Diáktanács 20. születésnapját, mely szintén
sikeres rendezvény volt.
A beszámolót Szabó Bálint fogja folytatni.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Szabó Bálint – 3600 Ózd, Vasvár u.
47. 5/3. szám alatti lakos részére, egy témában:
Egri Városi Diáktanács
– 20. évforduló
- tapasztalatok
- beszámoló
- IFI Pont

Szabó Bálint
Egerben lévő 15 középiskolának van egy olyan gyűjtőpontja, ahol a diákok tudnak
találkozni, értekezni és meghallgathatják egymást. Megtanulhatják kifejteni a
véleményeiket, kritikus gondolkodást sajátíthatnak el és megtanulhatják más
véleményének elfogadását is.
Személyesen másfél éve tagja a diáktanácsnak. A belépést megelőző hónapokban még
nem érezte azt, hogy részese akar lenni egy ilyen közösségnek. Pont egy labilis
életszakaszában kapta el a közösség „beszívó ereje”. Nagyon sokféle emberrel
találkozhatott, sok barátot szerezhetett.
Nagyon fontos a közösségformálás, a programszervezéseken együtt töltött idő, a
táborokban a beszélgetések. Minden évben van két lehetősége a VDT-nek, hogy
önkormányzati támogatással részt vehessenek képzésen.
A folyamatosan változó közösségnek szüksége van arra, hogy egy kicsit újra
fellendítsék. 2016-ban XVI. alkalommal került volna megrendezésre a „Tiszta Élvezet”
Drogprevenciós Nap. A közösség új tagjainak nem volt lehetőségük azt a szellemiséget
megismerni, ami az elmúlt húsz évben velük volt.
A születésnapi rendezvényen volt alkalma beszélnie egy régi taggal – már 32 éves -, aki
megemlítette számára, hogy annyira örül annak, hogy „amikor beszélget velünk, csillog
a szemünk”. Hiába, hogy mindig, minden változik, de a szervezet szellemisége még
mindig megmaradt.
A közösség a fiatalokat összevonzza és egyfajta kulturált szórakozást biztosít számukra.
A sok-sok támogatásért köszönettel tartoznak az önkormányzatnak és az elmúlt húsz
év képviselő testületének.
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Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Martonné Adler Ildikó
„Nekem is csillog a szemem és teljesen le vagyok nyűgözve.”
Nagyon örül annak, hogy ilyen fiatalon is komolyan veszik a közéletiséget. Az
önkormányzat erejéhez mérten támogatja az Egri Városi Diáktanácsot.
„Belőletek azt érzem, hogy saját magatok szeretnétek megcsinálni, saját magatok
ötleteit megvalósítani. Felelősséget éreztek már most a környezetetek iránt. Komolyan
veszitek azt, hogy nektek véleményetek van, azt a véleményt el kell, hogy mondjátok és
szükségét érzitek, hogy például ilyen fórumon, mint a közmeghallgatás megjelenjetek
és elmondjátok azt.”
További sok sikert kíván és biztosítja jövőben is támogatásukról őket.
Habis László
Lenyűgözte a két fiatal felszólaló, hiszen papír nélkül, szabadon egy nagyon logikus, jól
felépített felszólalást hallhattak.
Praktikusnak tartaná - ha nem közgyűlési keretek között - találnának egy olyan
alkalmat, ahol a közgyűlés tagjai és az Egri Városi Diáktanács tagjai találkoznának és
résztelekbe menően is megbeszélnék azt, hogy mi foglalkoztatja a diáktanács tagjait.
Szabó Bálint
Köszöni és szívesen fogadják a kezdeményezést.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Szilva Jánosné - Eger, Szvorényi u.
5. szám alatti lakos részére, két témában:
Köszönetnyilvánítás: útjavításáról
Kérdések:
a, külterületi tarvágásról
b, Bárány uszodáról
Szilva Jánosné
Néhány hónappal ezelőtt panaszt tett a fakitermelés miatt tönkretett úttal
kapcsolatban, mely a Paphegy-dűlőre, az ottani zártkertekhez vezet. Köszönetét fejezi
ki mind a maga, mint a kerttulajdonosok nevében, hogy Jegyző asszony helyszíni
bejárását követően, gyorsan elkészült az út. Az út minőségét jelzi, hogy „az eddig
kisstílű tolvajok ürítették ki a szerszámoskamrákat, most pedig már teherautókkal
jönnek lopni, mert olyan jó az út”. Mondhatni az örömbe üröm is vegyült.
Megrendezték Eger Ünnepe alkalmából a XIV. Bitskey Aladár Nemzetközi Senior ÚszóEmlékversenyt, melyen 6 országból közel 300 sportoló vett részt.
Köszöni a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a lebonyolításhoz nyújtott segítségét.
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A Paphegy-dűlőbe kifelé menet baloldalt – kb. 500 méteres szakaszon – nagy tarvágás
látható. Kérdezi, hogy akár a Polgármesteri Hivatalnak, akár az erdészetnek van-e
valami terve a területtel? Nagyon hiányzik az a zöld, ligetes rész.
Az volt az ígéret, hogy szeptemberben folytani fogják a Bárány Uszodában az
építkezést. Az építkezés áll, a víz ott áll, az uszoda üres, csak a vízilabdások mehetnek
be, a hidegben már ők sem, mert nincs öltöző. Kérdezi mikor lesz folytatva az
építkezés, mikor készül el az uszoda?
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Habis László
A tarvágás ügyében nem tud állást foglalni, ígéri, utána néznek.
A Bárány Uszodát érintő kérdésre válaszként elmondja, hogy a kormány 2015.
áprilisában fogadta az Eger Város Önkormányzatával kötött megállapodást és hozott
egy határozott. A határozat egyik pontja a Nemzeti Fejlesztési Minisztert tette felelőssé
a Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítéséért. A határidőt nem sikerült a
minisztériumnak teljesítenie, melyet tudomásul vettek. A további négy pont ügyében is
rengeteget tesznek, hogy a fejlesztési célok megvalósuljanak. Meglátása szerint jól
haladnak előre a folyamatban. Az úszóközpont előkészítésével is igyekeztek pénzügyi
lehetőségeikhez és erejükhöz mérten foglalkozni. Annyira igaz ez, hogy amikor elérték
azt, hogy fölkérje őket az említett minisztérium arra, hogy készítsenek el egy azzal
kapcsolatos előterjesztés tervezetet, azt képesek voltak 8 munkanap alatt teljesíteni.
Februárban született egy kormányhatározat, amely biztatást adott számukra, hiszen 1,6
milliárdos forráskeretet határozott meg a következő fejlesztési ütemre. Ezek után
hosszú hónapok munkája következett. A nagyon rövid határidőre elkészített anyaggal
kapcsolatban azon dolgoztak, hogy az azzal kapcsolatos akadályok elháríthatók
legyenek. TAO-s konstrukcióban szeretnék folytatni az uszoda befejezését, de a
Miniszter úr nem ezt a változatot támogatta. Újra kezdeményezéssel élt a
miniszterelnökség felé. Összehívásra került egy megbeszélés az egri kormányhatározati
ügyekben. Sikerült azt elérni, hogy a TAO-s konstrukció ne kerüljön le az „asztalról”,
illetve a tervező és előkészítő munka folytatódhasson. Elkészült egy anyag - amelyet a
nap folyamán kaptak meg -, amellyel kapcsolatban azt az információt kapta, hogy a
sportállamtitkárság és NGM illetékes államtitkársága is megkapta azt véleményezésre.
Előző héten sikerült a sportért felelős államtitkár asszonyt elérnie, aki azt jelezte, hogy
a maga részéről egyetértően aláírta az előterjesztést. Az NGM-es államtitkárságtól az
erre vonatkozó választ nem kapta meg.
Azon vannak, hogy a II. és a III. ütem megvalósítható legyen és a fejlesztést meg tudják
valósítani. A fejlesztésnek része a megújuló energiahasználat, az elfolyóvizek
energetikai hasznosítása, a napenergia hasznosítása. Az a cél, hogy az év folyamán
minél hosszabb szezonban, a medence a sportot szolgálja a jövőben is.
Reméli, hogy az erőfeszítéseik eredményre vezetnek és hisz abban, hogy képesek több
százmillió forintnyi támogatást megszerezni ehhez az ügyhöz és képesek lesznek a
kapcsolódó parkolási és egyéb létesítményeket is megvalósítani oly módon, hogy a
fejlesztést ők tartják kézben és nem központilag irányítják.
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Hisz abban, hogy az általuk elképzelt és felvázolt műszaki szakmai tartalom
megvalósítható és Eger közönségét, Eger sportját fogja szolgálni.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Herenyik József - Eger, Baktai u.
32/a. szám alatti lakos részére, egy témában:
Köszönetnyilvánítás útépítésben

Herenyik József
Úgy hat éve „leszakadt az égi áldás” és az Egedről lezúduló víz a Kis-Eged dűlőre vezető
utat szétmosta. Csákvári Antal képviselő úr két évvel ezelőtt a kezébe vette az ügyet és
Polgármester úr, az önkormányzat illetékesinek segítségével és némi pénzráfordítással
mostanra az út elkészült. Köszönik a jóminőségű utat. Az ott élőknek ez nagyon nagy
segítség, mert gépjárművel – baj esetén tűzoltóság, mentők, rendőrség is – be tudnak
menni.
Örömmel látták, hogy a Baktai úton megjelentek a munkagépek, cserélik a vezetékeket.
Köszönik Orosz Lászlóné tanácsnok asszonynak, hogy ezt az ügyet „kézben viszi”.
Minden építkezés felfordulással jár, az ott lakók türelmét igényli, de értük történnek a
felújítások. A probléma ott kezdődik, hogy mind a gépjárműközlekedés, mind az
autóbuszközlekedés ugyan úgy zajlik. Át kellene gondolni, hogy a Csokonai utcától, a
Baktai utcai ABC-ig eső szakaszt „nem tudnák-e kivenni a közúti forgalomból” és a
Kisasszony utca, a Sertekapu utca felé elvinni az autóbuszközlekedést, a helyközi
járatokat és a helyijáratnak meg csinálnának egy hurkot. Az elterelés által a gépek is
nyugodtabban tudnának dolgozni.
Kéri megvizsgálni annak lehetőségét, hogy legalább az építkezés időtartamára a közúti
közlekedés – a személyautó forgalom is -, elterelése lehetséges-e.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Csákvári Antal
A Kis-Eged dűlőben megvalósult fejlesztés azt bizonyítja, hogy Eger Város
Önkormányzata nemcsak a belvárossal törődik, nemcsak a belvárosi közterületeket
tartja fontosnak, hanem gondját viseli a külterületeknek is. Sokéves probléma oldódott
meg azzal, hogy azon a 700 méteres szakaszon – bruttó 4,4 millió forintért –
megépítették a jóminőségű utat és nemcsak személygépjárművel, hanem
tehergépkocsikkal, traktorokkal a gazdák is tudnak közlekedni. A beruházás során kb.
150 méteres szakaszon a csapadékvíz elvezetést is megoldották, egy helyen az átereszt
is rendbe tették.
Örömmel vett részt a munkában, mert jóérzés elégedett embereket látni, hallani.
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Orosz Lászlóné
Sok-sok évvel ezelőtt kezdték el a Baktai utcai projektet. Nagyon örül annak, hogy
ebben az ügyben Polgármester úr melléjük állt és két évvel ezelőtt átadhatták a Baktai
utca I. szakaszát, most pedig úgy tűnik, teljesen önerőből megvalósulhat az egész
útszakasz felújítása. A problémáikkal, észrevételeikkel továbbra is forduljanak hozzá
bizalommal. Kéri a Baktai utcában járó gépjárművezetőket, hogy a felújításra való
tekintettel lassabban, körültekintőbbe közlekedjen. Kéri, hogy Polgármester úr és a
Volán illetékesei üljenek le és vizsgálják meg, hogy lehetséges-e a buszközlekedés
elterelése legalább az útfelújítás idejére. Úgy gondolja, hogy az fontos lenne a balesetek
megelőzése érdekében. Kéri az utca lakóinak türelmét.
Herenyik József
A négysávos bedugulásakor csúcsforgalom idején a Baktai utcát, illetve a Csokonai
utcát használják a gépjárművel közlekedők. Most ez hatványozottan problémát jelent.
Habis László
A távolsági autóbuszközlekedésre vonatkozóan már jelezte Uti Csaba vezérigazgató
úrnak, hogy vizsgálják meg a Tanácsnok asszony által említett javaslatot. Amennyiben
a válasz megérkezik, igyekeznek tájékoztatással élni. Azt is fölvetette, vizsgálják meg,
hogy a távolsági autóbuszközlekedés városon belüli felülvizsgálatával lehetne-e
arányosabb forgalomterhelést elérni.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Fábián Mária- Eger, Király u. 12.
szám alatti lakos részére, két témában:
Szociális problémák
Közbiztonság

Fábián Mária
Az interneten megnézte, hogy akinek nem éri el a nyugdíja a 80 ezer forintot, az kap 85
ezer forint egyszeri támogatást. Személy szerint is kitöltötte a nyomtatvány és beadta a
nyugdíjfolyósítóhoz. Bízott abban, hogy az egyszeri támogatásból a téli tüzelőjét meg
tudja venni. Kapott egy levelet, melyben arról tájékoztatták, amennyiben két hónapon
belül nem bírálják el a kérelmét, akkor 10 ezer forint kártérítést kap. Rá egy hétre a
postás vitt neki 15 ezer forint egyszeri segélyt. Sajnos abból nem tudja a téli tüzelőt
beszerezni, a 76 ezer forintos nyugdíjából csak a rezsire futja. Sajnos van számos olyan
ismerőse, aki még ennél is kevesebb nyugdíjat kap.
Az életveszélyessé nyilvánított lakását, sajnos nem tudja rendbe tenni, tetetni. Fél, mert
a mennyezet bármikor rászakadhat és ráadásul a „cigányok” betörtek hozzá és 200 ezer
forint kárt csináltak. Megrongálták a bútorokat, elloptak értéktárgyakat és az édesapja
56-os emlékérmét. „Már emberszámba sem vesznek, mert én magányos nő vagyok.”
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Antal Anett
Kéri, hogy a közösséget érintő problémáról beszéljen.
Fábián Mária
Ezek a dolgok, problémák nemcsak őt, hanem más idős embert is érinti. A betörésekről,
lopásokról számol be a tv, az újság is. Véleménye szerint ebben az országban nem a
külső bajok, hanem a belső bajok ellen kell védekezni.
A mai napig sem tudja, hogy a téli tüzelőjét hogy fogja megvenni. Az önkormányzattól
is egy alkalommal kapott 4.995,- forintot.
A nyugdíjasoknak is élniük kell valamiből. A gazdagok még gazdagabbak, a szegények
még szegényebbek lesznek. A szegényekre, a nyugdíjasokra is gondolhatnának, mert a
mostani nyugdíjasok annak idején sokat dolgoztak az országért.
A közbiztonság sem megnyugtató, az utcájukban lévő söröző miatt nincs nyugalmuk.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Császár Zoltán
Mária néni problémáját ismeri, hiszen rendszeresen megy hozzá, amikor képviselői
fogadóórája van. Lehetőségéhez mérten a segítségére is van. Azt valóban nem
hagyhatják, hogy aki gazdag még gazdagabb, aki szegény még szegényebb legyen.
Mária néni helyzete nem egyszerű, hiszen egyedül él, egyedül szerzett meg mindent és
sok megpróbáltatáson ment keresztül. Az állampolgár lakása valóban életveszélyes.
Kétszer voltak helyszínen, de tulajdonviszony problémák is vannak. Egy egri
állampolgár nem lakhat olyan körülmények között, hogy bármikor rászakadhat a ház.
Kéri Polgármester urat, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az életveszély
elhárításáig egy szociális lakásban elhelyezzék Mária nénit.
A kisnyugdíjasokat, főleg az idős egyedülállókat a tél valóban próbára teszi. Nem
hagyhatják azt, hogy fagyhalál áldozatai legyenek, ezért ha tudnak, segítsenek. Sok
esetben nincs jogi háttér, de saját hatáskörben, amit tudnak, tegyenek meg nemcsak
Mária néni, hanem az ilyen gonddal hozzájuk fordulók esetében is.
Habis László
Meg fogják vizsgálni, hogy a felszólaló akár lakhatási, akár gyógyszertámogatás
esetében jogosult lehet. Kéri az érintett Irodavezetőt, hogy vizsgálják meg ezt az
élethelyzetet, és amiben lehetséges, nyújtsanak segítséget.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Felföldiné Szabados Ágnes
óvodavezető - Eger, Napsugár u. 18. szám alatti lakos részére, egy témában:
Megújultak a városi gyermekfogászatok
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Felföldiné Szabados Ágnes
A köszönet szavaival érkezett. Született egriként évek óta melegedő szívvel követi
figyelemmel, ahogy a város szépül és fejlődik. Nagyon jó érzés számára, hogy a hozzá
érkező barátok azt mondják, „de jó Neked, hogy ebben a gyönyörű városban élhetsz”.
Valóban nagyon jó és büszke is rá.
Óvodavezetőként azt látja örömmel, amikor olyan létesítmények fejlődnek Eger
városában, amelyek az óvodásaik jelenlegi és jövőbeni életére is hatással lehetnek. Ilyen
létesítményfejlesztés volt Egerben a gyermekfogászati rendelők a felújítása.
2014-ben a Benedek Elek Óvoda Ovivár tagóvodájában, 2015-ben a déli városrészben a
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában és 2016-ban az Egri Szakképzési Centrum
Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületében
újult meg a teljes rendelő 6 millió forint értékben. Rendelőhöz 1800 gyermek és diák
tartozik. Minden korosztály számára nagyon fontos az, hogy méltó környezetben és
megfelelő körülmények között mehessen fogászati szűrésre. Különösen fontos az
óvodáskorúak számára az, hogy az első találkozásuk a fogorvosi rendelővel, a fogászati
kezeléssel az pozitív legyen. Nagyon sok felnőtt nem megy szívesen fogorvoshoz, mert
olyan negatív élmények érték kisgyermekként, amely hatással van rá a mai napig is.
Nagyon szerencsések, mert Dr. Kovács Noémi személyében egy nagyon kedves,
közvetlen, remek szakembert kaptak, aki a megújult rendelőben tudja a gyermekeket
ellátni.
Köszöni az önkormányzat támogatását, az EKVI szakembereinek színvonalas munkáját
és Dr. Kovács Noéminek a szakmai tanácsokat.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Jósvai László - Eger, Kertész u. 123.
szám alatti lakos részére, egy témában:
Meddig tart még a bűnpártolás

Jósvai László
Örvend annak, hogy az Érsekkertben avattak a Lokálpatrióták egy emlékhelyet. Nagyon
sok emlékmű van Egerben, de a közelben, Recsken is van emlékmű. Szomorúan
tapasztalta, hogy az egri iskolások, az egri civilek nem képviselik Egert a recski
megemlékezéseken. Dunántúlról eljönnek külön buszokkal fiatalok. Tisztelettel kéri az
összes történelem tanárt, Rázsi Botond alpolgármester urat, Alpolgármester asszonyt, a
pedagógusokat, a „drága civil barátaimat, gyertek oda, ne szégyelljétek, hogy mit
hajtottak végre az őseink”. Most, az utolsó 56-os megemlékezésen a szervezővel együtt
összesen hatan voltak jelen Egerből. Úgy gondolja, hogy a 14-es gyalogezred nemcsak
Egerért tett, hanem a magyarokért is. Számos, más településen lévő megemlékezésre
megy el és jóérzéssel tölti el, hogy öregek, fiatalok nagyszámban ott vannak. KovácsCsatlós Tamás felé jelzi, hogy örömmel veszi, hogy az a film megy a moziban, ingyen.
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Kéri, tegyenek többet azért, hogy a megemlékezéseken minél többen vegyenek részt, ne
legyenek az emberek érdektelenek a múlt iránt.
„Meddig tart még ez a bűnpártolás?” Az előző közmeghallgatáson a Jegyző asszonynak,
az intézményvezetőknek jelezte, hogy a szomszédjában mi folyik. Illegális lakásfoglalás.
A szomszédok kérdezik tőle, hogy „én meddig hülyéskedek, meddig okoskodok”. Ez
nem okoskodás, mert az az ember büntetlenül „fickándozik” közöttünk. „Tisztelt
Jegyző Asszony! Maga egy óriásit hibázott és ez elhallgatás és bűnpártolás úgy, mint a
Szabó Gabikánál, Boncz László úr beosztottjánál. Ő nem vette észre azt, hogy egy
harmadik szint épül.” Több kilogramm irata van és már a bíróságra jár. Jegyző asszony
meg elhallgatta, hogy azt az ember büntesse, vagy elindítsa a VÍZMŰ-vel az ügyet. Az
eljárások sorát követték el, mert az nem építéshatósági ügy volt. A tények magukért
beszélnek. Visszakapta Hatvanból az iratokat, aztán elindult a megyeházáról az eljárás.
Az elmúlt négy hónap alatt az eljárási hibák sorozata történt.
Vagyoni kár érte, a háza össze-vissza repedezett. Lassan átadásra kerül a ház és jó
szomszéd akar lenni. Ezt a helyzetet nem ő hozta létre. 47 módosítást készítettek egy
építkezésen belül. Az építtető nem tudja, hogy mi az, hogy építési hézag és még
sorolhatná. A villanyórát az előző napon szerelték fel, eddig úgy laktak ott a lakók.
Kéri Jegyző asszonytól, hogy járjanak az ügy végére, a hibákat orvosolják.
Szeretne a következő közmeghallgatáson úgy felszólalni, hogy „vége a dolognak”.
Hermann úr felé is jelezte, hogy üljenek le és egyezzenek meg, mert ez az állapot
senkinek sem jó. Olyan kárai keletkeztek, hogy vagyoni kártérítést is kérhet.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Dr. Kovács Luca
A Jósvai úr által elmondottakra válaszolva elmondja, hogy lehet, hogy hibáztak, de
mindig van fellebbezési lehetőség. Kéri, hogy majd személyesen mondja el miben
hibázott, mert egy levelet írt alá ebben az ügyben akkor, amikor összeférhetetlenség
okán kérte a Kormányhivataltól más eljáró hatóság kijelölését.
A Jósvai úr közelmúltban tett bejelentését, miszerint nincs használatbavételi engedély
és a lakásokat már használják, bejelentésnek vették és elindították az eljárást. Ebben az
esetben is kérték - összeférhetetlenség okán - egy másik eljáró hatóság kijelölését. Az
okot elfogadták és a Hatvani Járási Hivatalban van folyamatban az ügy, nincs lezárva.
Az egri hivatalban nincs folyamatban eljárás. Nyitottak arra, hogy leüljenek és
megbeszéljék a problémákat.
Érti, hogy Jósvai úr becsapva érzi magát, de csak a jog eszközeivel tudnak fellépni, mely
nem minden esetben elfogadható az állampolgár számára.
Még egy mondatot engedélyez Jósvai László úrnak.
Jósvai László
Az eljárási hiba akkor történt meg, amikor neki a hatvani hatóság visszaküldte, hogy
nem építési hatósági ügy, hanem jegyzői jogkör.
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Jegyző asszonynak kellett volna kivizsgálnia azt, hogy ki és milyen jogon lakik ott.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Godó Rita- Eger, Kocsis Bernát u.
3/c. szám alatti lakos részére, egy témában:
A Tihaméri lakótelep közlekedése

Godó Rita
A közvetlen lakókörnyezetük, illetve a Kemény Ferenc Általános Iskola környékének
közlekedésével kapcsolatban kíván szólni. Már 2014-ben és ez év októberében is
kéréssel fordult a Városüzemeltetési Irodához amiatt, hogy az iskola környékén a Hell
Miksa úton, a reggeli csúcsforgalomban gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedő
gyermekek csak veszélyes körülmények között tudnak haladni. A reggeli 7,15 és 8,00
óra közötti időszakban sok autós siet a Tittel Pál utcai óvodába, bölcsődébe és innen
közelítik meg az általános iskolát is, sokan teszik ki ott a gyermeküket. Számos
gépjárművezető próbálja ezen az úton elkerülni a Hadnagy utca, Kertész utca
„rendőrlámpáját” is. Az autósok jó része végig parkolja az útszegélyt a Hell Miksa
utcán, így a gyermekek a várakozó autók között mennek az iskola felé.
Kocsis Bernát utca felőli kereszteződés közelében az épületek előtt nincs „letörés az
útszegélyben”, így babakocsival, kerékpárral, kerekesszékkel problémás az átjutás.
Amennyiben sikerült az átjutás, akkor a Hell Miksa utcai átkelés után már csak a
járdanélküliség, vagy a rossz járdaminőség jelenthet akadályt. Néhány szülővel
összefogva próbáltak segíteni és a valamikor szegélyezett átjárót megpróbálták
kijavítani, de az átjáró sara mára már elvitte az odahordatott kavicsot.
A kerékpárral érkező gyermekek sorsa sem sokkal egyszerűbb. A Hell Miksa utca felőli
hátsó bejáraton talán könnyebb a bejutásuk, de az iskola főbejáratánál olyan forgalomi
dugó, tolongás van iskolakezdéskor – a bejáratban is parkolnak az autósok -, ami sokkal
több figyelmet kíván a gyermekek részéről, mint ami kisiskolásoktól elvárható. Arról
nem is beszélve, hogy a parkoló autók között sok esetben kerékpárral már nem is
férnek el a gyermekek. Az autósok helyzete sem könnyebb, mert ismerve a környékbeli
viszonyokat, gyalog sokan nem hagyják egyedül közlekedni a kisgyermekeket. Az
autóval haladás egyenesen „kaotikus”. A Kodály utcában lakók már tudják, hogy
legcélszerűbb még 7,15 körül elhagyni az utcát. Nem elég a Kodály Zoltán utcában
keletkező dugó, de a Hadnagy utcára való kijutás is majdnem a „lehetetlen kategória”,
hiszen az az út is nagy forgalmat bonyolít a város és az 5-ös iskola felé.
A Városüzemeltetési Irodával folytatott levelezésére két éve azt a választ kapta, hogy
két alkalommal is tartottak helyszínelést, de nem tapasztaltak megnövekedett
forgalmat. Feltételezik, hogy a helyszínelés már hivatali időben volt. Azért nem volt
haszontalan az észrevétel, mert az érintett utcákat 30-es sebességkorlátozás alá vonták.
Sajnos gyalogátkelő sem a Kodály Zoltán utcán, sem a Hell Miksa utcán nem létesült.
Az októberi levelére azt a választ kapta, hogy tudomásuk van szerte a városban
jónéhány gyalogátkelőhely szükségességéről, de nincs rá fedezet. Kapott arról is
tájékoztatást, hogy milyen hosszadalmas ez az engedélyköteles tevékenység.
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A levelében azt is leírta, hogy a szülők anyagi támogatástó sem riadnának vissza a
gyermekek biztonsága érdekében. Megtudta, hogy egy gyalogosátkelő kb. 600 ezer
forintba kerül.
Továbbra is szeretnék a gyalogosátkelőket és aktualizálták az aláírásgyűjtést egy
közösségi oldalon létrehozott csoport segítségével, melyre 494 szülő, pedagógus,
környéken élő csatlakozott és mindenki megoldásokat szeretne.
Kéri, hogy vizsgálják felül a környékük közlekedési problémáját és igyekezzenek
segítőkezet nyújtani.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Dr. Stefán Zoltán
Személyesen is érzékelte azt a forgalmat, amelyik a Kodály Zoltán utca és a Hell Miksa
utca környékén nap, mint nap, minden egyes iskolai reggelen fennáll. Mindent meg fog
tenni azért, hogy az a kaotikus közlekedési helyzet valamilyen megoldásra találjon.
Véleménye szerint is fontos lenne gyalogátkelőhelyek létrehozása, amivel kapcsolatban
kéri Irodavezető úr hathatós támogatását még akkor is, ha annak többféle jogszabályi
környezetbe kell beilleszthetőnek lennie, de meg kell oldani.
A Hell Miksa utcán a házak előtti lejáró lehetőségek megteremtését is meg kell oldana.
Korábban már kérte Irodavezető úrtól, hogy a pótmunkák vonatkozásában akkor vegye
át az útszakaszt, ha azokat kijavítják. Meggyőződése, hogy fognak tudni rá megoldást
találni. Többször volt kint rossz időben is és fizikailag is probléma az, hogy visszafelé
folyik az esővíz, nem az úttest felé. Ezeket a hibákat mindenképpen ki kell javítani.
Az autók folyamatos parkolását meg kell szakítani és fogja is kezdeményezni olyan
terültek felfestését, ahol csak a hivatalos szervek – mentők, tűzoltók, stb. - autói
állhatnak meg.
Felhívja a szülők figyelmét arra, hogy próbálják már úgy kezelni az iskolába jutás
kérdését a gyermekeik vonatkozásában, hogy „nyilván kicsit túlzó amit mondani,
fogok, de ne próbálják az iskolapadba kocsival beültetni a gyerekeket”. Úgy gondolja,
hogy sem a Kodály Zoltán utca, sem a Hell Miksa utca, sem a Rövid utca nem alkalmas
erre a nagy forgalomra. Nem megfelelő az a közlekedési magatartás, hogy valaki a
Kocsis Bernát utcán a tilos jelzés ellenére – hogy minél gyorsabban túljusson a
szabálysértő cselekményen – padlógázzal végigmegy. Sajnos csak idő kérdése, hogy
bekövetkezzen valamilyen baleset. Minden megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi
állapot megszűntetésére valamiféle megoldást találjanak.
Az iskola hátsó bejáratánál a kavicsozott területet valamilyen módon megpróbálja
leaszfaltoztatni. Úgy gondolja, hogy az nem akkora anyagi tehet, akár az
önkormányzat segítségével, vagy a képviselői keret terhére az megoldható.
Tóth István
Számára is ismeretesek az említett problémák, mert márciusban őt is megkeresték az
ott lakók és a Városüzemeltetési Iroda felé személy szerint is jelezte a problémákat.
Akkor azt a választ kapta, hogy beütemezték és megpróbálják megoldani.
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A szülőknek van egy nagyon rossz gyakorlata, szeretik a gyerekeket az iskola
kapujában letenni. Az, ami a Kemény Ferenc Általános Iskola kapujánál tapasztalható,
az egy áldatlan állapot. Nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy sajnos a lakótelepet
nyáron a strand közelsége, iskolai időszakban a szülők által gerjesztett forgalom sújtja.
Kéri Kapitány urat, hogy a reggeli órákban, amikor az iskolakezdés van, az úgynevezett
„iskola rendőrrel” ne csak a gyermekek gyalogos forgalmát, hanem a szülők parkolási
szabályosságát is segítsék. Valószínűleg az ilyen fajta figyelmeztetés előremutató lenne
a szülők felé és talán a kresz betartása is némi megoldás lenne a problémára.
További javaslata, hogy a közlekedési helyzetet némileg javítaná, ha a Kodály Zoltán
utca, a Hell Miksa utca felé egy átkötést kapna, a 9 emeltesek között.
Meggyőződése, hogy azon nem fognak tudni változtatni, hogy a gyermekeket ne
gépjárművel vigyék iskolába, de az áthaladás sebességének növelése jelenthet valamit.
A környékben található két iskola olyan forgalmat generál a Hadnagy utcában, hogy
arra előbb-utóbb valamiféle megoldást kell találni.
Kéri Polgármester úr konstruktivitását és közeljövőben találjanak rá megoldást.
Bognár József kapitányságvezető
Eger város lakói szeptember hónapban tapasztalhatták, hogy több iskola és kollégium
környékén a rendőrök jelen voltak és segítették a reggeli, illetve a délutáni órákban a
közlekedést. Van a 10-es iskolában is iskolarendőr, akinek más jellegű feladatai is
vannak. A következő naptól közlekedésrendészeti szempontból meg fogja vizsgáltatni
az iskola környékét, illetve a Hadnagy utca, Kodály Zoltán utca közlekedésrendjét,
valamint a kollégái segíteni fogják a közlekedést, nem bűntető, hanem segítségnyújtó
szándékkal. Amennyiben nem tudják rendőri szempontból a közlekedést rendezni,
akkor más szankciót is fognak alkalmazni.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Bata László - Eger, Kertész u. 88.
szám alatti lakos részére, egy témában:
Hivatali kiskirályok
Bata László
A mellette lévő házat Orosz Tamás építi. Az, hogy még nem kapta meg a bontási
engedélyt, de lebontotta a ¾ részt az egy dolog, de amikor az megtörtént, megbeszélték
a „dilatáció dolgot a két épület között”. Mégsem történt meg. Tudomása szerint, ha
nem is teszik be a szigetelést a két épület közé, akkor is légrést kell hagyni. Oda lett
vakolva a tégla az ő épülete falához, mindenféle dilatáció nélkül. Felkereste a hivatalt,
hogy orvosolja a problémát. A két hivatal - a város és járás – küldözgette ide-oda, hogy
kihez tartozik az ügy. „Szabó Gabriella mondta, hogy írjam le a problémámat és
kijönnek két hét múlva leghamarabb. Mondtam, két hét múlva kijönnek, akkor már
régen túllépnek az építkezésen és már nem lesz belőle semmi. Azt mondta, nyugodjak
meg, ha kell, lebontatja a falat is. Kijött és még csak ejnye-bejnyét sem kapott Orosz
Tamás. Utána a határozatban azt kaptam meg a Gabriellától, hogy még egy ilyen
bejelentést, ha teszek is, nem fogja kivizsgálni”. Az építkezés miatt egy hónapig le volt
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zárva a járda, nagy sár volt a közterületen az épület előtt és a járókelőknek ki kellett
menniük az úttestre. Ezt is jelezte a Gabriellának, ebben az ügyben sem történt semmi.
Az már csak „hab a tortán”, hogy a háza felé nincs kész a szigetelés.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Habis László
Az ügyet illetékességből az Egri Járási Hivatal vezetése felé továbbítani fogják.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Tóth Simonné - Eger, Almási Pál u.
57. szám alatti lakos részére, egy témában:
Pacsirta utcai egészségügyi létesítményekhez mozgássérültek részére
parkoló kijelölése

Tóth Simonné
A Hajdúhegy alsó részén élő választópolgárok nevében kért szót. A Pacsirta utcai
rendelőben veszik igénybe a háziorvosi ellátást. Mióta a Szvorényi utca parkolási
rendje megváltozott, azóta a Pacsirta utca egy parkolóhely lett, szinte egymásba érnek
a gépjárművek az út jobb oldali részén. A mozgássérültek nem tudnak az orvosi
rendelőhöz közel megállni. Kéri, hogy a rendelő előtt legalább egy mozgássérült
parkolóhelyet jelöljenek ki.
A 7-es busznak Hatvani temető, Mindszenti Gedeon utcai első megállóhelye az a
Mindszenti Gedeon utcai „kettős kanyar után rögtön van”. Szemben van a Honfoglalás
utca. Egy teljesen beláthatatlan útszakasz. Nagyon sok idős, nehezebben közlekedő
ember él a térségben és közlekedik a 7-es buszon.
Kérnek valamiféle megoldást, akár egy gyalogátkelőhely létrehozását a biztonságos
gyalogos közlekedés érdekében.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Császár Zoltán
A Pacsirta utca nem a körzetéhez tartozik, de az elmondottakat, a problémát, személy
szerint is meg tudja erősíteni. Az egy borzalmas állapot a betonfaltól kezdve végig,
mert kerekesszékkel, vagy csak egy kicsit mozgássérült embernek is képtelenség ott
fölmenni és eljutni a rendelőig úgy, hogy ne történjen vele valami. Most már a
használtbútor üzlet előtt, a baloldalon is parkolnak autók.
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Nemcsak az orvosi rendelők, hanem az üzletek, közművelődési intézmények előtt meg
kell oldaniuk a mozgáskorlátozottak parkolási és bejutási lehetőségét, mert ugyan
olyan joguk van hozzá, mint az egészséges embereknek.
A Petőfi utca sarkán van a hölgy által említett kanyar és egyenesen a buszmegálló felé
halad. Ott a legnagyobb gond, hogy az egyik oldalon nincs járda, le kell menni az
úttestre – pont a kanyarban – és azon keresztül kell menni a Vörösmarty út felé.
A közgyűléseken gyakran elmondja a Hajdúhegy azon részének járda és út
problémáját, mert az elég elmaradott területe a térségnek. Oda nagyobb erőket kell
mozgósítani, több pénzt kell szánni a „felzárkóztatás” érdekében.
Orosz Lászlóné
Való igaz, hogy a Hajdúhegyen egy darab gyalogátkelőhely nincs.
Az Epreskert utcában kb. hat éve próbának az óvodához egy gyalogátkelőhelyet
fölfestetni. Mindig azt a választ kapják, hogy sokba kerül, nehéz a bürokrácia. Záros
határidőn belül meg kell oldaniuk ezeket a problémákat legalább a kiemelt helyeken.
Kéri Polgármester urat, hogy legalább azokat a helyszíneket nézzék át, amelyek
valóban balesetveszélyesek. Az Epreskert utcai óvodát biztonságosan nem lehet
megközelíteni, a Baktai utcai ABC-vel szemben veszélyes átmenni az úton, mert nincs
„zebra”. Ki van építve, de a felfestés nincs.
Szucsik György
A Pacsirta utca kapcsán elmondja, hogy amikor a parkolási lehetőségek megváltoztak a
térségben, akkor valóban kaotikussá vált a parkolás. Véleménye szerint a mozgássérült
parkoló kijelölése nagyvalószínűséggel megoldható. Felhívja az ott élők figyelmét arra,
hogy az önkormányzattal közösen egy felmérést végeztek arra vonatkozóan, hogy
milyen legyen a parkolási lehetőség a térségben. Nagyon kevés válasz érkezett vissza és
azok nagy része is azt az állapotot akarta „tartósítani”, amelyik jelenleg is van. Úgy
gondolja, hogy amikor többszáz kérdőív kimegy az ott lakóknak és az a kérdés, hogy
milyen parkolási lehetőségek oldanák meg a térség biztonságos parkolást, akkor azért
elvárható lenne, hogy az ott élő emberek nyilatkozzanak.
Reméli Polgármester úr is partner lesz a mozgássérült parkoló kialakításában. A térség
parkolási rendje további átgondolást igényel az elkövetkezendő időszakra
vonatkozóan.
Császár Zoltán
A Petőfi utcában, az Idősek Otthonával szemben két orvosi rendelő van. Oda is
többször javasolt már egy gyalogátkelőhelyet. A „Főmérnöki Irodától” azt a választ
kapta, hogy „a valamilyen útkezelő cég” nem járul hozzá, mert szemben magánterület
van.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Szíki Károly - Eger, Árpád u. 2. 1/3.
szám alatti lakos részére, két témában:
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A 60. évforduló és annak kérdései
Az írástudók felelőssége 1956 kérdéskörben

Szíki Károly nincs jelen.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Kodai Béla - Eger, Berzsenyi Dániel
u. 7. szám alatti lakos részére, három témában:
Berzsenyi utca egyirányúsítás
Kazinczy utca – Mátyás király utca gyalogátkelőhely kialakítása
Szabadkai utca kétirányúsítása

Kodai Béla
Egy korábbi felszólalásban már elhangzott a Berzsenyi Dániel utca problémája, melyet
szeretne kiegészíteni és pontosítani. 10 év óta nem tudják megoldani azt, hogy az az
útszakasz „kétirányú legyen, hogy szélesítve legyen”. Ígéret mindig van, de megoldás
nincs. A Polgármester úr említette, hogy januárban volt egy felmérés, aláírásgyűjtés,
hogy egyirányú legyen. Az, amit kért a városvezetés és amit visszaküldtek nem fedi a
valóságot, mert „ott az emberek úgy küldték vissza, ahogy összebeszéltek”.
Személyesen beszéltek az ott élőkkel és az a vélemény más volt, mint amit
visszaküldtek. Kell az egyirányúsítás, mert olyan keskeny az út, hogy két gépkocsi nem
fér el egymás mellett. Nem szilárd szegéllyel ellátott az út széle, földes és két gépjármű
találkozásakor csak úgy férnek el, ha az egyik lemegy a földes részre. Ezért kérték az
egyirányúsítást. Írtak az iroda felé kérelmet, képviselő úrral is lett egyeztetve és azt a
választ kapták, hogy nem lehetséges az egyirányúsítás, mert túl nagy lenne a forgalom.
Véleménye szerint ez nem igaz, mert ellenkezőleg, kisebb lenne a forgalom, mert
Andornaktálya felől nem arra jönnének a gépjárművek, közöttük tehergépkocsik sem.
Korábban a tér felől volt kihelyezve tehergépkocsival behajtani tilos, valamint
sebességkorlátozó tábla, de mind a kettőt ellopták. Ennek az útnak szélessége, 3,8
méter, mely nem alkalmas két gépjármű egymás melletti elhaladására. Korábban kérte,
hogy a Szabadkai utcában vagy fordítsák meg az út behajtását, vagy legyen kétirányú,
mert annak 4,8 méter a szélessége. Arra a kérésére az iroda azt válaszolta, hogy a
Szabadkai utca 4,8 méter széles nem felel meg a kétirányú forgalomnak. „A 3,8 méter
széles Berzsenyi utca megfelel?” A korábbi felszólaló is elmondta, hogy 6 órától, 8 óráig
nagyon nagy forgalom van, 60-80 km/h sebességgel közlekednek a gépjárművek, a
motorok. Kérik a rendőrség segítségét abban, hogy a fent jelezett időszakban időnkét
ellenőrizzék az utca forgalmát. Ennek az utcának a közlekedése úgy oldható meg, hogy
vagy egy forgalmi sávos lesz, vagy fekvőrendőröket helyeznek ki, ami lassítaná a
forgalmat.
A Kazinczy utcáról a Mátyás király úton keresztül átközlekedéshez „kellene egy járda
felfestése”, hogy a Mátyás király út páros oldalára át lehessen menni. Sokan
közlekednek a környékből gyalogosan. Ott van a buszmegálló, a gyógyszertár, több
üzlet, a temető és a templom. Akkor, amikor a kerékpárút készült, jelezte az
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illetékeseknek, hogy össze lehetne kötni a gyalogátkelőhely felfestését és egy-két lépcső
kellett volna. Azt a választ kapta, hogy nem fér bele.
Kéri a gyalogátkelőhely felfestését, a rendőrségtől a forgalom ellenőrzését, valamint a
Madách utca egyik oldala nincs forgalomban, mert a Mátyás király útról lefelé, a jobb
oldalon parkolónak van használva. Erre az egész napos parkolásra is megoldást kell
találni, mert így a kétirányú utcán, csak egy sáv használható.
Habis László
Pontosítás kedvéért kérdezi, hogy a Mátyás király úton kellene kialakítani egy új
gyalogátkelőhelyet?
Kodai Béla
Igen, szemben a Kazinczy utca folytatásához, ahol a lottózó van. A felfestést és 3
lépcsőt kellene megoldani.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Bátori István
Berzsenyi utca egy előző ciklusra is visszanyúló történet. Ott elkezdődött már a
csapadékvíz elvezetés kiépítése, de félbeszakadt. Hajdú András felszólalásakor nem
jelezte, de most megteszi, hogy a szakirodával folyamatosan egyeztetnek. Voltak kint
műszaki szakemberrel is és átnézték az egész utcát. Sajnos a képviselői keret nagyon
kevés arra, hogy abból érdemben komoly beavatkozást lehessen elvégezni. Maximum
az említett 20 cm-es lépcsőt lehet belőle megoldani a közeljövőben.
Valóban az az egyik nagy probléma, hogy a kétirányú forgalom miatt, amikor az egyik
autó lehúzódik, hogy a másik elférjen, az egyébként is rossz állapotban lévő vízelvezető
ároknak az oldalát nyomják befelé. A teherautókról nem is beszélve.
További probléma, hogy ott van egy játszótér is és annak a biztonságos működése
kapcsán meg kellene oldani azt, hogy ne lehessen gyorsan közlekedni. Át kellene
gondolni annak a résznek a közlekedését, megfontolva az egyirányúsítást is. Tudomása
szerint Hajdú úr aláírásgyűjtést kezdeményezett. Kéri, hogy majd adja le azokat és a
szakiroda pedig foglalkozzon a témával.
Habis László
Úgy elég nehéz megismerni a lakossági véleményeket, ha egy aláírásgyűjtés kapcsán
másként foglalnak állás, mint amikor kiküldik a szükséges kérdőíveket és vagy nem
küldik vissza, vagy más állásponton vannak.
Egy újabb „fordulót megtehetünk” ebben az ügyben, de forgalombiztonsági
szempontokat mérlegelve fogják felülvizsgálni a közlekedési rendet.
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Csákvári Antal
A Lajosvárosban nőtt fel, ismeri azt. Elhangzott, hogy a Kazinczy utcától - átmenet a
Mátyás király úton a túloldalra - kellene egy „járda”, hogy az segítse a közlekedést. Oda
akkor mindenképpen kellene egy közlekedési lámpa is. Viszont van egy az Aradi utca
sarkán, ami alig 60 méterrel van csak távolabb és biztonságos átkelést tesz lehetővé.
Azt egy kicsi nonszensznek tartja, hogy 50-60 méterenként építsenek „járdát”.
Antal Anett
Szót ad ( felszólalási jegy szerinti adatok alapján ) Bíró József - Eger, Bercsényi u. 51/A.
szám alatti lakos részére, két témában:
Vakok és Gyengénlátók Egyesületének bemutatása
Köszönetnyilvánítás

Bíró József
Egy közlekedő ember és őt is érinti a hajdúhegyi dolog, hogy nincsenek
gyalogátkelőhelyek, mégis megoldja és köszönetet mond az önkormányzatnak azért,
hogy elég sok akadálymentes hely lett a városban. Köszöni a vakvezető sávokat
– személy szerint nem használja -, a sok fedett buszmegállót és reméli a jövőben mind
az lesz. Köszöni Jegyző asszonynak a Gárdonyi Géza Színháznál felszerelt lámpát.
Jó érzéssel tölti el őket, hogy a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének rendezvényeit
jelenlétével mindig megtiszteli valamelyik önkormányzati képviselő. Reményei szerint
majd eljutnak a hangos térképig is, mert az kiváltaná a „zúgó lámpáknak” a használatát.
Kéri, hogy amíg a hangos térkép nem lesz meg, addig „zúgókat” szereljenek fel, mert az
nagyon nagy segítség a vakoknak, gyengénlátóknak.
Korábbi hozzászólásban szó volt a civilek ünnepéről, melyen személy szerint is részt
vett. „Megköszönöm a Bognár Ignác képviselő úrnak” a kritikát. Úgy gondolja, hogy
igenis színvonalas volt és azt nagyon sok munka, a fellépők részéről nagyon sok próba
előzte meg. Senki nem felejtse el, hogy nem profikról, hanem amatőrökről van szó.
Antal Anett
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az elhangzottakra reagálni.
Martonné Adler Ildikó.
Köszöni Bíró úrnak az észrevételeit. Tájékoztatásként elmondja, hogy két szakiroda
együttműködésével kidolgozás alatt van egy olyan projekt, ami Eger összes közlekedési
lámpáját a gyalogátkelőhelyeknél beszélővé teszi egy kicsi készülék segítségével. A
gyalogátkelőhelyhez érve, a készülék megnyomásával a lámpa el kezd beszélni.
A szakemberekkel történt közös megbeszélésen azt az álláspontot képviselték, hogy
nem érdemes csak egy-egy lámpát ilyen rendszerre beállítani, hanem valamennyi
lámpa legyen ilyen. Szívén viseli ezt a dolgot és azon van, hogy az minél hamarabb
megvalósuljon, azért már a következő évi költségvetésük készítésekor javaslatot tesz
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rá. Az országban Eger lenne az első olyan város, amelyik teljes mértékben
akadálymentesíti ebből a szempontból a várost.
Habis László
Köszöni Bíró úr szavait és mindenki példát vehet arról az optimizmusról, arról a hitről,
ahogy ő éli a mindennapjait és dolgozik a városért. Bíró úr nem panaszkodik, hanem
optimistán fogalmazza meg a dolgokat, amikor valami problémát lát javaslatot tesz.
Élményként mondja el, hogy amikor a városban volt Kovács Kati a 70. születésnapján
- Bíró úr a szálloda halljában zenélt – és mondta neki, hogy itt van a Kovács Kati, akkor
abban a pillanatban abbahagyta, amit játszott és elkezdett egy Kovács Kati dalt.
„Egy világtalan ember, aki sokat tesz ezért a városért, szeretném megköszönni neki.”
Antal Anett
Tekintettel arra, hogy több hozzászóló nincs.
Kérdezi Polgármester urat, kívánja-e összegezni az elhangzottakat?
Habis László
Köszöni a felszólalásokat. Abban állapodtak meg Jegyző asszonnyal, hogy mindenki
kap majd választ írásban az is, akinek itt jeleztek szóban.
Amennyiben bármelyik hozzászólónak lesz észrevétele szóban, vagy írásban megadott
válasz kapcsán, akkor hivatal munkatársai állnak a rendelkezésre.
Antal Anett
Köszöni a testület, a meghívott vendégek, hatóságok részvételét, együttműködését.
Köszöni a figyelmet, a közmeghallgatást berekeszti.

k. m. f.

Habis László
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

31

