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Ez történt – „Beszéljük meg!”

A Városi Újság legutóbbi számában adtunk tájékoztatást a nyugdíjasok távhõ-szolgáltatási támogatásának feltételeirõl. A jogosultak november 15-ig nyújthatták
be kérelmüket úgy, hogy a támogatást október 1-jétõl meg lehessen állapítani számukra. A határidõ elmulasztása azonban nem
jelenti azt, hogy a támogatási feltételeknek megfelelõ nyugdíjasok
– késõbbi kérelmezés esetén – elesnének a lehetõségtõl.
A polgármester szokásos sajtótájékoztatóján elmondta: aki a
kérelmet november 15-ig benyújtotta, annak a támogatást október 1-jétõl kell megállapítani. Aki
késõbb jelentkezik, az csak a benyújtást követõ hónaptól jogosult a támogatásra. Az elnyerhetõ
összeg októbertõl március végéig
havi 2000, áprilistól szeptemberig 1000 forint.
Egerben az eddigi igénylõk
mintegy 80-85 százaléka jogosult
a támogatásra – tudtuk meg –, de
a kérelmek egy részét el kellett
utasítani, mert a kérelmezõ nem
nyugdíjas, nem távfûtéses lakásban lakik, illetve nem a nevére
szólt a távfûtési számla.

Városi Diáktanács:
új elnökség, új tervek
Mátraszentimrén ülésezett a Diákparlament a Városi Diáktanács
(VDT) tagjainak részvételével. A
képzésen a középiskolás diákok
segítséget kaptak az iskolai diákönkormányzatuk hatékonyabb
mûködtetéséhez, valamint szorosabb kapcsolatot alakítottak ki
egymással.
Az új elnökség: elnök Horotán
Gergely – Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium; elnökségi tagok: Körtvélyesi
Dóra – Wigner Jenõ Mûszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium, Bögös Krisztina – Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Énekes Zsófia – Dobó István
Gimnázium, Magyar Norbert –
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és
Kollégium, Mészáros Viktor –
Bornemissza Gergely Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium.
A tanács tagjai elkészítették egy
éves akciótervüket, melyben a városi szintû ifjúsági rendezvények
mellett nagy hangsúlyt kap a VDT
tevékenységének propagálása. Céljaik között szerepel saját honlap
létrehozása, új VDT logó megtervezése, szórólap, CD készítése a
mûködésükrõl.

Novembertõl virtuális
okmányiroda
Kormányhatározat alapján valamennyi okmányirodában biztosítani
kell a Kormányportálon (www.magyarorszag.hu) át az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszerbe bejelentkezett ügyfelek fogadásának feltételeit. A hálózatba az egri okmányiroda is bekapcsolódott. A kormányportálon túl a városi honlap
(www.eger.hu) azonos nevû oldalán
és telefonon (36/511-025), valamint
személyesen is lehet idõpontot foglalni minden okmányirodai hatáskörbe tartozó ügyben.
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Távhõ-szolgáltatási
támogatás: még
nem késõ
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Tájékoztató a hat városrészi fórum egyikén, a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban

A Városgondozás
tervei elkészültek
a téli „üzemmódra”
A téli útüzemelési terv elkészült, az
önkormányzati utak, az ingatlanhoz közvetlenül nem csatlakozó
közforgalmú járdák, gyalogutak és
lépcsõk hó- és síkosság elleni védekezési munkáit a téli fenntartási idõszak alatt (november 1. és március
15. között) a Városgondozás Eger
Kft. (3300 Eger, Homok u. 26.) biztosítja. A bejelentéseket, észrevételeket a hóügyeleti telefonszámra lehet
megtenni: 36/411-144, 36/516-849,
nappal és éjszaka.
Az ingatlanok elõtt lévõ járdára
hulló hó eltakarítása és síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának (használójának) a kötelessége.
Ez nem csak a magánszemélyekre,
hanem a közintézményekre, telephelyekre és egyéb más ingatlanokra
is vonatkozik. Kérjük ezért, hogy az
ingatlanok elõtti illetve melletti járdaterületeken a síkosságmentesítési
munkákat – szükség szerint – naponta többször is biztosítsák!

FOTÓ: NEMES RÓBERT

EVAT: a legjobb munkahely

Az igazgató és a felügyelõ bizottság elnöke a díjjal

FOTÓ: S. B. S.

November elején hirdették ki a fõvárosban a Hewitt Humán Tanácsadó
cég és a Figyelõ nevû gazdasági hetilap Legjobb Munkahely felmérésének 2005-ös eredményét. Eszerint
120 társaság közel 34 ezer alkalmazottjának válaszai alapján Magyarország Legjobb Munkahelye az Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ Rt. („kis- és középvállalatok” kategória) és a
GlaxoSmithKline Pharma („Nagyvállalatok” kategória) lett.
Kategóriájában az EVAT Rt. a
Nextent Informatikai Rt.-t és a
VARPEX Építõipari Rt.-t elõzte
meg. A nagyvállalatoknál a második
legjobb a MAVIR Rt., a harmadik a
Magyar Nemzeti Bank lett.
A Bliber Rendezvényházban tartott eredményhirdetésen a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium képviseletében Kordás László államtitkár méltatta az ötödik éve folyó
felmérés jelentõségét. Csépai Martin,
a Hewitt magyarországi ügyvezetõje

Nyilvánosság és együttmûködés
Ismeretes, hogy az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 pályázaton
Pécsnek ítélték oda a lehetõséget.
A mindvégig jól teljesítõ Eger több
tekintetben is nyert az indulás révén – vélekedett dr. Nagy Imre polgármester azon a fórumon, amelyet a múlt héten tartottak a pályázat utáni kulturális élettel, a
további teendõkkel kapcsolatban.
– Eger nyert ismertséget, egyfajta újrafelfedezést, nyert nagy nyilvánosságot, s nyert együttmûködést is például Miskolccal –
fogalmazott dr. Nagy Imre.
A polgármester kifejtette: remélhetõleg több tervezett program
is bekerülhet majd a 2007-es uniós
költségvetésbe a támogatandó beruházások közé. A cél az, hogy a
2010-ben Magyarországra érkezõ
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Hétéves hagyománya van Egerben annak, hogy – év végén – az
önkormányzati képviselõk, illetve a település polgármestere lakossági fórumsorozat keretében
számot adnak az eltelt idõszak
eredményeirõl. A „Beszéljük
meg!” címet viselõ esemény idei
jellemzõje volt, hogy dr. Nagy Imre, a város polgármestere korábban nem tapasztalt fejlõdésrõl tudott tájékoztatást adni.
A
Hajdúhegyen,
a
Lajosvárosban, a Felsõvárosban, a
tihaméri városrészben, Felnémeten, illetve a belvárosban megtartott fórumok igen változatosak
voltak. Az összejöveteleken a polgármesteri beszámolót a városrészek önkormányzati képviselõinek rövid tájékoztatója, majd pedig a résztvevõk hozzászólásai
követték.
(Összeállításunk a 2., 3. oldalon)

több millió külföldi vendég ne álljon meg a kulturális fõvárosi címet
kapott Pécsnél, majd Budapestnél,
hanem lépjék át a Dunát.
A fórumon vitaindítót mondó
Kácsor Zsolt újságíró szerint Egerben kiemelkedõ az Egal-klub, a
Gárdonyi Géza Színház
és a Fesztiválbalett, egyebekben azonban szürke,
provinciális, kisvárosi a
kulturális élet.
Kormos Gyula építész
arról beszélt, hogy Eger alapvetõ, több száz éves karakterét
nem szabad megváltoztatni, de a
frissítésre szükség van, már csak a
diákvárosi jelleg miatt is.
Csizmadia Tibor színigazgató
úgy vélekedett: minél több rendezvényt ki kell vinni az utcára, ugyanakkor tematizálni szükséges a megnyilvánulásokat.

Csak a léghajó szállt el, a lehetõségek maradtak

*
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arról beszélt, hogy egyre nagyobb a
presztízse a Legjobb Munkahely felmérésnek, s fõleg a felsõ vezetõk körében bír nagy jelentõséggel.
A köszöntõk és egy, a felméréshez
kötõdõ elõadás után került sor az eredmények ismertetésére. Az egri cég nevében dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet
ügyvezetõ igazgató vette át az elismerést. Jelen volt az ünnepi eseményen
Bernáth István, a részvénytársaság felügyelõbizottságának elnöke is.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ cég az értékelõk szerint „folyamatosan fejlõdõ, a növekvõ piaci igényekhez alkalmazkodni tudó társaság,
amely – ha a foglalkoztatottak számát
tekintve nem is tartozik a multinacionális cégek közé – tevékenységeinek
súlyát, szerteágazó voltát figyelembe
véve vezetõ szerepet tölt be Eger gazdasági életében, jelenléte meghatározó
a város szolgáltató szférájától egészen
a kulturális életéig”.
SBS

December 8-án este
– szavazatainkkal – állva
marad az Egri csillagok?
Október 1. és december 15. között választják ki az olvasók „A Nagy Könyvet”, azaz a magyar olvasóközönség
legkedvesebb regényét 2005-ben.
A harmadik fordulóban A Pál utcai fiúkkal versenyzõ, 08-as kódszámú Egri csillagok a közönségszavazáson ugyan alulmaradt, de ezzel
nem esett ki végérvényesen, hiszen december 8-án este a televíziós adás idején telefonos, illetve SMS-es szavazással a vigaszágon döntõbe juttathatja
a közönség: a regény kétjegyû
kódját SMS-ben a 06-81-601301-es számra kell elküldeni, vagy fel kell hívni a 0681-601-301 számot és a telefon billentyûin
be kell
ütni kódot. A hívás
díja 120 Ft + áfa.
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„Beszéljük meg!”
Dr. Nagy Imre összefoglalóját lényegében három nagy téma köré
csoportosította: az emberek lakhatási feltételeinek alakulása; a
munkahelyi, illetve foglalkoztatási helyzetének kérdései; valamint
a tágabb lakókörnyezet, a város
és a kistérség gyarapodása alkották a beszámoló gerincét.
A négy éven át megvalósuló
lakásprogramban – jelentõs állami támogatással – 172 önkormányzati lakás épült, négyszáz
ember került új lakásba. Ez
egyúttal azt is magával hozta,
hogy a Garzonházba évi 30-40
új lakó tudott beköltözni. Pillanatnyilag még 133 lakásigénylõt
tart számon az önkormányzat.
A lakásépítési programot ebben
a formájában a város már nem
folytatja, továbbviszi ugyanak-

kor az igen sikeresnek bizonyult
panelprogramját, illetve biztosítja a távfûtéses lakásban élõ
nyugdíjasok fûtéskiegészítését.
A munkahelyteremtés terén
is eredményekrõl tudott beszámolni a polgármester. Különösen az Ipari Park látványos bõvülése, benne a ZF Hungária új,
15 ezer négyzetméteres csarnoka, s vele a 750 új munkahely tekinthetõ kiugró eredménynek.
Ami a város gyarapodását illeti: dr. Nagy Imre szerint ugrásszerû a fejlõdés. Míg az elõzõ
ciklus négy éve alatt - mindent
összevetve - másfél milliárd forint „állami pénz” érkezett Egerbe, addig az utóbbi három és fél
esztendõben a tízmilliárd forintot is meghaladja a hazai és uniós támogatás. Olyan rég tervezett beruházások valósulhatnak

meg, mint a Farkasvölgyi-árok
csapadékvíz-elvezetése, a Forrás
Gyermek-szabadidõközpont felújítása, vagy a kórház rekonstrukciója.
Sikeresen pályázott az önkormányzat a Szent Miklós városrész megújítására, százmilliók
érkeztek az E-önkormányzat kialakítására, de a Bozsik-program
keretében folyó sportlétesítmény-beruházások is igen jelentõsek. Ebben a ciklusban csak
az Eszterházy Károly Fõiskolának 3,5 milliárd forint fejlesztési pénz érkezett.
A dinamikusan fejlõdõ és
gyarapodó város képét igazolja
az a tény is, hogy hét év alatt a
település évenkénti költségvetése
2005-re megduplázódott –
mondta el a polgármester a lakossági fórumsorozaton.

Költségvetési bevételek 1999-2005
16 000

Millió forint
14 000

12 868

12 000
10 266
10 000
7 413

ELNYERT TÁMOGATÁSOK:

A „Beszéljük meg 2004!” tervei és megvalósulásuk:
– „Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Farkasvölgyi árok csapadékvíz elvezetésének megoldására.” A 800 millió forint összköltségû projektre sikerrel
pályázott a város.

– Folyik a kórház rekonstrukciója. A 2,2 milliárd forintos
felújítás elsõ lépcsõjében átadták a belgyógyászati komplexumot az egészségügyi szakiskola volt épületében;

8 907

8 212
8 000

TAVALYI TERVEK, IDEI TÉNYEK:
14 460

– „Európai uniós pályázaton célozza meg a felnémeti
városrész rehabilitációját.” A tervek elkészültek és jó
esély mutatkozik arra, hogy nyerjen Eger.

7 744

6 000
2 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mûködési bevételek:

2005

Fejlesztési bevételek:

– „Kiemelt összegû beruházásként regionális hulladéklerakó létesítésére pályázik Eger.” Több megye 103
településének hulladék-elhelyezését sikerült megoldani a
város vezette programban.
– „A „Virágos
Magyarországért” versenyben
Eger 1992-ben
nyert utoljára.
A jövõ évi prioritások között
szerepel a téma.” Háromszáz település
közül, Nagyatád
mögött Eger a
második helyezést
szerezte
meg.

– Tavasszal befejezõdhet a Forrás Gyermek-szabadidõközpont bõvítése 330 millió forint címzett támogatás felhasználásával;
– A lakásépítési programra összességében 550 millió
forint támogatás érkezett;
– A Bozsik-program keretében mûfüves, megvilágított
pályák létesültek a Felsõvárosban 120 millió forint
központi forrással és önkormányzati saját erõvel;
– A Szent Miklós Városrész rehabilitációja 350 millió
forintból valósul meg. A munkálatok megkezdõdtek;

– „Az Európa
Kulturális Fõvárosa-cím elnyerésére a közgyûlés
jóváhagyásával
benevez a város.” A versenyben végig kiválóan helytállt Eger. A pályázatban szereplõ tervek alapját képezik a további városfejlesztésnek.

A BELVÁROSI FÓRUMON HANGZOTT EL:
– Többen is felvetették a parkolás és a közlekedés problémáit, amellett, hogy hangsúlyozták: a
Domus-lépcsõ és a Bródy S. utcai felújítás jelentõs elõrelépés;
– Komolyabb ellenõrzést kérnek a szabálytalan
ul parkolókkal szemben, akár a rendõrség
bevonásával is;
– A Szent Miklós városrész lepusztult részeit
hajléktalanok „szállták meg”.

Panelprogram

A FELSÕVÁROSI FÓRUMON HANGZOTT EL:

2003

2004

2005

2005

Pályázott
társasházak
száma

6 ház
283
lakás

10 ház
514
lakás

42 ház
1575
lakás

+ 15 ház
elbírálás
alatt 928
lakás

Öszzköltség:

94,8
millió Ft.

90,1
millió Ft.

1
milliárd Ft.

535
millió Ft.
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– A fórumon résztvevõk kérték, hogy több
helyszínre helyezzenek ki kutyapiszok-gyûjtõ
edényt;
– Régi Cifrakapu utcaiak köszönték, hogy a
Cifrakapu utat leaszfaltozták, a zebra
megépült, a súlykorlátozás megtörtént, s a Tiba
utcában épül a szennyvízelvezetõ;
– Rákóczi útiak felvetése szerint kevés a parkoló,
felújítást, parkoló építést kérnek.

– A Lenkey János Általános Iskola informatikai fejlesztése – közel 100 millió forintból – a tanév kezdetére megtörtént;
– Folytatódott
a termálfürdõ
felújítása 125
millió forint
központi forrás
felhasználásával;
– Az elektronikus közigazgatás kialakítására több, mint félmilliárd forintot nyert el
Eger;
– Az inert hulladéklerakó (építési törmelék) 550 millió forintos beruházással valósul meg.
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A fórumon hangzott el
A lakossági fórumokon elhangzottakból
az
alábbiakban
közlünk néhány észrevételt – a
teljesség igénye nélkül.
Tihaméri városrész: – A Bajza utcaiak köszönik az útfelújítást, de
a vízelvezetéssel bajok vannak;
– Kritikus a Merengõ utca forgalma, a gyalogosokra állandó veszélyek leselkednek;
– A tervezettnél távolabb kellene megépíteni az elkerülõ utat.
Felvetõdött: tartsanak lakossági
fórumot az elkerülõ útról;
– Az ÉMÁSZ telephelyének
környéke továbbra is gondozatlan, a járdát nem takarítják, hajléktalanok gyülekezõhelye.
Hajdúhegy: – A Csokonai út –
Tiszti lakótelep elõtti éles kanyarjában útszélesítést kérnek;

– A Fejedelem – Hétvezér út
állapota nagyon rossz, kérik,
hogy legyen benne a 2006-os útfelújítási programban;
– A családi házak végénél lévõ
földútról a csapadékvíz lesodorja
az iszapot, kavicsot: vagy aszfaltozást, vagy csapadékvíz elvezetést kérnek.
Lajosváros: – A Mátyás Király
u. 13-15. társasházak elõtt, közvetlenül a bejáratnál három közvilágítási oszlop van, ami évek
óta nem világít;
– Kérik, hogy vizsgálják felül
a Puky-Keglevich-Breznai utak
forgalmi rendjét, az utcák legyenek jobban megnyitva a forgalom elõtt;
– A Mátyás Király út – Nagyváradi út sarkán lévõ orvosi ren-

Városüzemeltetési feladatokra
fordított összegek
2005 év

2002 év

2004 év

2002:
2003:
2004:
2005:

311 136 e.Ft.
348 917
346 264
471 501

2003 év

delõnél nem lehet autóval megállni, vizsgáljuk meg parkoló építésének lehetõségét.
Felnémet: – Számos közlekedési problémát fogalmaztak meg
a résztvevõk. Átkelõ kellene a
tornyos ABC-hez; a felvégi úton,
illetve Almár felé nincs járda; az
Egri úton lehetetlenség gyalogosan átkelni;
– A városrészben található
buszmegállókat is fedetté kellene
alakítani;
– Kérték az Apátfalvi út csapadékvíz elvezetésének megoldását, illetve az Eger patak medrének kotrását;
– A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium elé
rendszeres rendõri ellenõrzést kértek.

A tihaméri városrészben öt órán át tartott a beszélgetés. A fõ téma az elkerülõ út volt
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2005: AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK ÉVE

OKTATÁS, KULTÚRA:

Felújított utak:
Bajza u. I. ütem; Bolyki Tamás u.; Cifrakapu u. - Régi
Cifrakapu u.; Csákány u.; Egri Csillagok u. - Liget u.;
Eszterházy tér - Pyrker tér; Hajdúhegy u.; Hevesy
Sándor u. I. és II. ütem; Kallómalom u.; Kisfaludy u.;
Kiskanda u.; Kocsis Bernát u.; Kodály Zoltán u.;
Madách Imre u.; Malomárok u.; Merengõ u.;
Neumayer u. – Bartók B. tér; Olasz u.; Rajner Károly
u.; Reményi Ede tér - Kolacskovszky u.; Stadion u.;
Szederkényi N. u.; Töviskes u.; Újsor u.; Vályi u.

Oktatás:
– 2002-tõl évente kb. 30 millió forintot fordított a város eszközfejlesztésre;
– A lerobbant mûszaki állapotú épületek folyamatos
felújítása. 2002: Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola;
2003: Kereskedelmi Szakközépiskola; 2004-2005:
Lenkey Általános Iskola; Andrássy Közgazdasági
Szakközépiskola;
– A konyhák felújítása befejezõdött (90 MFt.);
– Területi Integrációs Szakképzési Intézet – 940 MFt.
– Térségi együttmûködés: Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola – Ostorosi Általános Iskola.

LAKÁS, LAKHATÁS:

Oktatási költségvetési kiadások alakulása
– Jelenleg 133 nyilvántartott lakásigénylõ van Egerben, ebbõl megközelítõleg 80 a jogos igény.

149,10 %

150 %
140 %

– Az elsõ lakáshoz jutók támogatását fokozatosan 1
millió forintra emelte az önkormányzat.

133,40 %
130 %

– A szociális törvény értelmében a lakásfenntartási támogatás alanyi jogon jár a rászorultaknak.
2004-ben 902 fõ kapott ilyen támogatást.

125,70 %

120 %
110 %

– Nyugdíjasok távfûtés támogatása.
– Lakásépítések (magánerõs): 2003-ban: 406 lakás,
2004-ben: 487 lakás épült. Fõ helyszínek: Apátfalvi
u.; Mekcsey u.; Imola-liget; Gyermekváros.

Járdák:
Pozsonyi u.; Kertész u.; Cifrakapu u.; Külsõsor u.;
Bethlen G. u.; Domus lépcsõ
Közterületi alkotások:
Tinódi Lantos Sebestyén szobra; Látható, tapintható
város; Gárdonyi Géza szobra

100 %

100 %
2002

2003

2004

2005

Kultúra:
– Pályázat az Európa Kulturális Fõvárosa címre;
– Évente 30 millió forinttal több önkormányzati
támogatás.

IPAR, KERESKEDELEM:
– A ZF Hungária Kft.
új, 15 ezer négyzetméteres gyártócsarnoka
– 750 munkahely;
– Lidl, Nagylapos beépülése, Ipari Park,
Eger – Andornaktálya
összeér.
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4. oldal

„Virágszirom Program” (2.)
A „Virágos Egerért Szép Környezetért” 2005. évi verseny eredményeinek közlését a Városi Újság
októberi számában kezdtük meg.
A lista harmadik részét a decemberi lapszámban tesszük közzé.
Ipari- és kereskedelmi létesítmények,
telephelyek virágosításának kategóriája:
Ipari kategóriában elismerõ oklevélben részesül: OMYA Hungária Kft.
(Lesrét utca 71.); GYEGÉP Kft.
(Kistályai utca 15.); szép gondozott telephely
minõsítésben
részesül:
INNTEK KHT. (Faiskola utca 15.)
Minta üzemi telephely és üzemi óvoda: ZF Hungária Ipari és Kereskedelmi
Kft. (Kistályai utca 2.). Ebben a kategóriában zsûri díjas: FELO Szerszámgépgyár Kft. (Kistályai utca 6.)
Kereskedelmi Szolgáltató kategóriában elismerõ oklevélben részesül: LIFT
SZERVIZ KFT. (Szabadkai utca 14.);
Agro Tranzit Kft. (Kertész utca 150152.); szép gondozott telephely minõsítésben részesül: Kazy-Ker Kft. (Külsõsor utca 8.). Minta kereskedelmi egység:
Király Patika (Vörösmarty utca 1.);
Minta telephely: Egri Csillagok Rt.
(Verõszala utca 11.)
Intézményi területek virágosítása
kategória:
Oktatási Intézmények esztétikai
megjelenése, virágosítása kategória: elismerõ oklevélben részesül: Minorita
Rend Szent Hedvig Kollégiuma (Dobó I. tér 6.); Köztársaság téri
Napköziotthonos Óvoda (Köztársaság tér 2.); szép gondozott intézményi
kert minõsítésben részesül: Tinódi Sebestyén Általános Iskola (Vallon utca
2.); Bornemissza Gergely Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Kertész utca 128.); Szalaparti Speciális
Oktatási-Nevelési Központ (Szalapart
utca
81.);
Farkasvölgy
úti
Napköziotthonos Óvoda (Farkasvölgy
utca 4.). Minta intézmény kert minõsítésben részesül: Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium (Széchenyi utca 17.).
Egyéb intézmények kategóriái: elismerõ oklevélben részesül: Nyugdíjasház Gondozási Központ (Malomárok
utca 66.); Béke telep Rehabilitációjáért
Egyesület (Béke utca 60.); szép gondozott intézményi kert minõsítésben részesül: Heves Megyei Hadkiegészítõ
Parancsnokság (Hatvanasezred utca
3.); minta intézmény kert minõsítésben részesül: Idõsek Berva-völgyi Ott-

hona (Berva II. ltp.); Heves Megyei
Önkormányzat Idõsek Otthona (Petõfi S. utca 26/b.); minta intézményi
homlokzat minõsítésben részesül:
TIGÁZ Rt. (Klapka Gy. utca 2.). Ebben a kategóriában zsûri díjas: Heves
Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
(Deák F. utca 13.).
Idegenforgalmi kategória:
Vendéglátó elõkertek kategóriában
szép gondozott vendéglátó-ipari elõkert minõsítésben részesül: OFFI
Ház (Dobó I. tér 5.); Hotel Senator
(Dobó I. tér 11.); TANGÓ Étterem
(Baktai utca 18.). Ebben a kategóriában Virágklub díjas: IMOLA Udvarház (Dózsa Gy. tér 4.).
Szállodák, panziók növénykiültetése,
virágosítása kategóriában elismerõ oklevélben részesül: Minaret Hotel (Knézich K. utca 4.); szép gondozott szálloda minõsítésben részesül: Hotel Flóra
(Fürdõ utca
5.); Hotel VillaVölgy (Tulipánkert utca 5.);
minta panzió
minõsítésben
részesül: Panoráma Panzió
(Joó J. utca 9.);
minta vendégház minõsítésben részesül:
Green Park
Vendégház (Attila utca 15.).
Ebben a kategóriában Virágklub díjas: Pap
Jánosné magánszálláshelye
(Menház. utca
34.). Ebben a
kategóriában
Zsûri díjas: Hotel
Korona
(Tündérpart utca 5.).
Lakossági
kategória:
Épület-ablak, erkély virágosítása kategóriában elismerõ oklevélben részesül:
Bónus Mihályné; Bérczi Ferenc; Oláh
Sándorné; Orosz Helga; Pogonyi
Lászlóné; szép gondozott ablak minõsítésben részesül: Halász Károly; Molnár
Viktorné; Szõke Attila. Minta ablak-erkély minõsítésben részesül: Polonkai

Lászlóné. Ebben a kategóriában Zsûri
díjas: Várhegyiné Géresi Györgyi.
Lakossági egységes homlokzat virágosítás kategória – szép gondozott
homlokzat minõsítésben részesül:
Bartakovics utca 24. sz. társasház
Kiss Sándor; Markhot F. utca 2. sz.
társasház Németh Ibolya és Ferencz
József; Ludányi utca 29/a – 29/b
Turai Albertné és Dr. Gál József;
Maklári utca 75-77. sz. társasház.
Minta egységes kiültetés minõsítésben részesül: Rákóczi F. utca 35. sz.
társasház.
Lakossági családi ház elõkert kategória: elismerõ oklevélben részesül:
Kénosi Imre; Mátyási Lászlóné;
Stregova Lajosné; Szabó Máté;
Szuromi Mónika; Tóth István; Virág
László; Visnyei Lajosné. Szép gondozott elõkert minõsítésben részesül: Bíró Endréné; Domboróczky

TUDÁSKÖZPONT

POLGÁRÕR TAGFELVÉTEL

MÛJÉGPÁLYA NYÍLIK

Összességében 800 millió forintból megvalósuló projekt indítását
jelentette be a fõiskolán Magyar
Bálint oktatási miniszter. A programot az Eszterházy Károly Fõiskola Regionális Tudásközpont –
egy erre a célra alakult konzorcium közremûködésével – „Fogyasztóközpontú,
komplex
nyomonkövetési rendszerek, új
élelmiszer-biztonsági paraméterek és eszközök újszerû infokommunikációs rendszerrel” címmel
valósítja meg.
A program központi eleme a
minõségi és biztonságos élelmiszereket tudatosan keresõ fogyasztói
réteg kialakítása. Olyan új
infokommunikációs rendszer kiépítésével, amely minden fogyasztó számára könnyen elérhetõvé teszi a teljes élelmiszer-biztonsági adatbázist.

A Polgárõrség Eger a taglétszám
jelentõs bõvítését tervezi. Ezért
várja új tagok jelentkezését.
Az új tagokra a „hagyományos” polgárõr munkán kívül –
az egyesület új profiljainak megfelelõen – egyéb feladatok ellátásában is számítanak. Ezért a járõrözés iránt érdeklõdõkön kívül
várják azok jelentkezését is, akik
a bûnmegelõzõ, felvilágosító és
áldozatvédelmi munkában szeretnének részt venni.
A jelentkezõk azt követõen,
hogy elvégezték a polgárõr tanfolyamot – a sikeres vizsga letétele után –
láthatják el vállalt feladatukat.
Jelentkezni lehet az egyesület
irodájában (Eger, Rákóczi u. 810.) hétköznap 10-18 óra között.
Információt ugyanezen idõpontban a 36/439-111 telefonszámon
lehet kérni

Az önkormányzati tulajdonú Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ (EVAT) Rt.
mûjégpályát épít a Felsõvárosban, a
távfûtõmû és a sportpálya mellett. A
28-szor 40 méteres, 1,20 méteres palánkkal körbevett területet a tervek
szerint karácsonykor nyitják meg a
korcsolyázást kedvelõk elõtt.
A plusz 10 fokot is „elbíró” pálya
mellé fûtött öltözõsátor, büfé kerül,
s korcsolyákat is kölcsönöznek
majd. Az EVAT eddig 60 millió forintot fordított a beruházásra. Az
idõkorlát nélküli belépõ várhatóan
500 forint lesz, a pálya délelõttõl késõ estig nyitva tart.

ÜNNEP. A hagyományoknak megfelelõen Egerben méltóságteljesen ünnepelték az 1956-os forradalom és
szabadságharc 49. évfordulóját. A Gárdonyi Géza Színházban tartott ünnepi megemlékezést követõen a
Hatvani Kapu téren megkoszorúzták az ‘56-os emlékmûvet
FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Amit a hulladékról tudni kell
2003. január 1-jén lépett hatályba – a
Hulladékgazdálkodási Törvénnyel
(Hgt) összhangban és annak egyes
rendelkezéseinek végrehajtására –
Eger közgyûlésének 30/2002
XII.13.sz. önkormányzati rendelete.
A rendelet értelmezésére a Városgondozás Eger Kft. cikksorozatot közöl a
Városi Újságban.

FOTÓ: GÁL GÁBOR

Sándorné; Farkas Györgyné; Kormos Miklósné; Petõ Zsolt. Minta elõkert minõsítésben részesül: Várhegyi
Tamásné. Ebben a kategóriában
Zsûri-díjas: Lázár Andrea, különdíjas: Csanálosi István.
(Folytatjuk)
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keletkezõ hulladékot, kerti hulladékot, háztartási hulladékot nem a
háztartási hulladékgyûjtõ edényben helyezi el; az ingatlantulajdonos nem tesz eleget hó és
síkosságmentesítési kötelezettségének; az ingatlantulajdonos nem
távolítja el az építési, karbantartási, javítási tevékenységbõl adódó
szennyezõdéseket; az önkormányzati rendeletben foglaltak be nem
tartása esetén a közterületfelügyelõ 10.000.- Ft-ig terjedõ helyszíni bírságot szabhat ki.
Tisztelt Egri Lakosok!
A Városi Újság korábbi, és ezen
számában megjelent írással kívántuk Önöket tájékoztatni az Eger városban mûködõ hulladékszállítási
közszolgáltatásról, valamint egyéb,
a mindennapi életünk és munkánk
során keletkezõ hulladékok kezelési módjára vonatkozó elõírásokról.
Kérjük, amennyiben további kérdésük, észrevételük van, forduljanak
az önkormányzat fõmérnöki irodájához, vagy a közszolgáltatást ellátó
Városgondozás Eger Kft-hez!

A Városi Újság
az Interneten is
http://varosiujsag.eger.hu
http://varosiujsag.agria.hu

Városi Újság * Eger polgármesteri hivatalának kiadványa *
Cím: Polgármesteri hivatal Eger, Dobó tér 2. * Telefon 36/523-700
Terjesztve ingyenesen, 24 000 példányban, Eger városában
A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel hívja
Szüle Rita sajtóreferenst: 523-700/711 – ISSN 1586-2313
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14. Szabálysértések, jogkövetkezmények:
Az ellenõrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek,
és szabálysértési bírságot, illetve
hulladékgazdálkodási bírságot
szabhatnak ki.
Fontos tudnivaló, hogy a bírság
megfizetése nem mentesít az
egyéb felelõsségi formák alkalmazása alól, továbbá a jogerõsen kiszabott bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül.
14.1. A jegyzõ hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, amennyiben:
az ingatlantulajdonos a települési
hulladék gyûjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi;
a települési hulladék kezelésére
szervezett hulladékkezelési köz-

szolgáltatás igénybevételét mellõzve jogellenesen helyezi el a hulladékot; a települési hulladékot közterületen, vagy más ingatlanán helyezi
el; az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzat
rendeletben meghatározott szelektív gyûjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi; az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület
tisztántartási kötelezettségének
nem tesz eleget; a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt
egyéb hulladékgazdálkodással öszszefüggõ kötelezettségeit megszegi; a kötelezett a jegyzõ által hozott
hatósági határozat elõírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem
megfelelõen tesz eleget.
14.2. Szabálysértést követ el és
30.000.- Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható az az ingatlantulajdonos, aki az alábbi kötelezettségeinek nem tesz eleget: aki a közterületet szennyezi és annak megtisztításáról nem gondoskodik; az ingatlantulajdonos, amennyiben a
közterületi sávok feltakarításából

FELÚJÍTOTT DOBÓ BÁSTYA. Veres Péter pénzügyminiszter adta át az Egri Várban a felújított Dobó bástyát, ami 1976-ban omlott le és – a nyolcvanas évektõl – a mostani beruházással 632 millió Ft-ból újult
meg. Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára a magyar
muzeológia legutóbbi története legjelentõsebb eseményének nevezte a Dobó bástya felújítását és hasznosítását. Az átadó ünnepségen dr. Nagy Imre, Eger polgármestere kiemelte: az elkövetkezõ négy év arról
szól, hogy az egri, a megyei önkormányzat és a vármúzeum közös pályázatokat nyújtson be például a
Minaret felújítására és a Valide Szultána török fürdõ hasznosítására. A lifttel felszerelt három szinten konferencia termet és kiállító tereket alakítottak ki. Itt kapott helyet a Péterváry István (képünkön) magángyûjtõ fegyvereibõl összeállított „A világ fegyverei, a fegyverek világa” címû tárlat.
FOTÓ: GÁL GÁBOR
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