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Jegyzőkönyv
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 16-án 17 órakor
a Városháza Dísztermében megtartott közmeghallgatásról
Jelen vannak: Hernádi Ádám polgármester
Erős Gábor alpolgármester
Dr. Alberti Péter
Bádi Gábor
Bánhidy András
Cserép János
Eck András

Heckel Zoltán
Kovács Tamás
Simonné Cserép Krisztina
Tordainé Vida Katalin
Torma László
Vargáné Drevenka Györgyi

Jegyző: Schottner Norbert
Aljegyző: Tóth János
Jelen lévők: A hivatal dolgozói és a jelenléti ív szerint felsoroltak
Jegyzőkönyvvezető: Argyelánné Gerendás Ágnes
Hernádi Ádám polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
közmeghallgatás szabályosan lett meghirdetve. Jelen van a polgármester és 11 képviselő, így
a közmeghallgatás határozatképes. A kiküldött meghívóban egy napirendi pont szerepel.
Kérdezném a tisztelt Képviselőket, hogy a kiküldött napirendi ponthoz van-e valakinek
módosító javaslata, ha nincs szavazásra teszem fel a napirendet.
.
A Képviselő-testület 12 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 755/2019. (XII.16.) önkormányzati
határozata
Napirendi pont elfogadása
1.

Felelős:
Határidő:

Polgármesteri és képviselői tájékoztatók, lakossági észrevételek, kérdések

Hernádi Ádám polgármester
azonnal

1.Napirendi pont
Polgármesteri és képviselői tájékoztatók, lakossági észrevételek, kérdések
Hernádi Ádám polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim törvényi kötelesség a
közmeghallgatás. Fontos az Önök kérdése és észrevétele. Ez egy közmeghallgatás és nem
vita. Nagyon fontos, hogy amit a választási programomban ígértem, azt én fenntartom. Ennek
megfelelően szeretném Önöket kérni, hogy a segítő kritikákkal segítsék a mi munkánkat. Át is
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adnám Önöknek a szót. Megkérném Önöket, hogy először a nevét és a címét mondja el a
hozzászóló.
Szuhi Attila, Akácos utca 2.: Elsőként Esztergom Szamárhegy csatornázása és vízellátás
kérdése. Szamárhegy belterületnek minősül. Mikorra várható itt a vezetékes víz kiépítése és a
csatornázás megvalósítása. Mivel egyre többen laknak ezen a városrészen a kutak víz
minősége egyre romlik. Másik fontos kérdés a buszmegálló és a gyalogátkelőhely. A 70-es
sebesség korlátozó táblát szeretnénk 50-re kicseréltetni. Fontos lenne a főút mentén a
közvilágítás kialakítás és a járda megépítése. A Csenkei út mentén a hulladékgyűjtő edények
elhelyezése.
Hernádi Ádám polgármester: Kedves Attila! Akkor sorban válaszolnék a kérdéseire.
Csatornázás és a vízellátás egy kardinális kérdés, képviselő Úrral már beszéltünk erről a
fontos feladatról. Partnernek kell lenni Önöknek is, ha életvitelszerűen ott laknak, akkor
állandóra oda kellene bejelentkezniük. A buszmegálló, forgalomkorlátozás, a közvilágítás és a
járda problémát jelenti, jeleztem már az E-ON-nak a problémát. Úgy tudom 5 lámpatestig
nem kell terveztetni a világítást. Alpolgármester Úr a gazdája a városüzemeltetési
feladatoknak, forduljanak hozzá bizalommal. Elindítottuk már a folyamatot, kértük, hogy
legalább a buszmegállókhoz tegyenek lámpatesteket. A forgalomkorlátozás kapcsán
egyeztetünk, majd a rendőrséggel. A hulladékgyűjtők kihelyezése a legkönnyebben
megoldható feladat. Fontos feladat a Szamárhegy környékének a problémájának a megoldása.
Nekem minden városrész ugyanolyan fontos és a képviselő társaimnak is azt mondom, hogy
nem lehet különbséget tenni városrészek között.
Közben Heckel Zoltán képviselő megérkezett.
Sikó Brigitta – Búbánatvölgy: Búbánatban vásároltam egy telket, amelyen az
önkormányzatnak elővásárlási joga volt. Sajnos ezt az elővásárlási jogot az önkormányzat a
Földhivatalnál nem vetette le. Szeretném megkérdezni, hogy beadhatjuk-e újból a
kérelmünket az elővásárlási jog törlésére.
Hernádi Ádám polgármester: A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a döntés. Írja le a
kérelmét és küldje el az önkormányzatba a nevemre.
Erős Zsolt Akácos utca 4.: Szeretném kiegészíteni a szomszédom hozzászólását, mivel nem
megoldott a csatornarendszer. Lehet-e a szennyvíz elszállítás díját csökkenteni, mert a
családokra nagy terhet ró, ezért nem mindenki szabályosan oldja meg. A környéken több
szomszéddal beszéltem, sok helyen ihatatlan, büdös a víz. Szívesen hozzájárulnának az
emberek anyagilag is a vezeték kiépítéséhez, de magánszemélyként én nem intézhetem ezt.
Hernádi Ádám polgármester: Ezzel kapcsolatban Torma László képviselő úrhoz tud fordulni,
ő is ezen a környéken lakik. A zártüzemi rendszerű szennyvíztárolás remélem mindenhol
működik. A zártüzemi rendszerű szennyvíztárolás ellenőrzése jegyzői hatáskörbe tartozik.
Felkérem Jegyző Urat tegyen intézkedéseket. Alpolgármester Urat megkérem, hogy a
Vízművel vegye fel a kapcsolatot. Az ívóvíz az mindenkinek kardinális kérdés.
Schmidt Tamás Vasas utca: Gépgyár utcai buszmegállónál miért nem áll meg minden
helyijárat. Miért egyszerre jönnek a helyijáratok. A Gépgyár utcában szükséges lenne az
aszfaltozás, mert nagyon rossz minőségű az útfelület. A 70 éveseknek járó utalványt még nem
kaptam meg.
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Hernádi Ádám polgármester: Először a helyijárattal kapcsolatos kérdésére válaszolnék.
Mikor 2019. december 5-én a Képviselő-testület elfogadta a helyijárat menetrendet
elhangzott, hogy ez egyenlőre teszt üzemű. Mielőtt a végleges menetrend kialakításra kerül
lesznek még egyeztető tárgyalások a Volánnal. Az aszfaltozással kapcsolatos problémával
már a kampányom során is találkoztam. Az aszfaltozási programban a déli városrész is benne
van. A 70 év felettiek utalványának a kézbesítése folyamatos, reméljük, hogy az ünnepek előtt
minden kézhez kapja.
Lovas Gyula Kassai utca: Palatinus-tó környékén áldatlan állapotok vannak, minden tele van
szeméttel. A Kirendeltség előtti buszmegállóba esős idő esetén nem tud beállni a busz, mert
lefröcsköli az ott várakozókat, viszont az utasoknak bele kell lépni a vízbe, úgy tudnak csak
felszállni. Szép új a buszmegálló csak a vízelvezetést kellett volna megoldani. A másik
oldalon is a vízelvezetés a gond és a gyalogátkelőtől nincs járda a buszmegállóig. Kénytelen
az ember az úton vagy a szerviz úton menni. A következő megjegyzésem a 70 éveseknek
kiosztott utalvánnyal lenne. Elmentem a boltba, hogy levásárolom, de közölték nem fogadják
el. Másik problémám, hogy a helyi televízió adásai nem láthatók, a szolgáltatók nem
biztosítják a műsort. Kíváncsi lennék a körzet képviselőjére, ha jelen van álljon fel és
mutatkozzon be. Jó lenne, ha a hirdetőtáblán megjelenne a fogadóórájának időpontja is.
Hernádi Ádám polgármester: Simonné Cserép Krisztina képviselő Asszony fogadóóráját
Tóth Tamás képviselő úr fogadóórájával együtt kiírjuk a táblára és a város honlapján is
megjelentetjük. A Palatinus-tó nem csak turisztikai szempontból fontos. Megoldásra váró
feladat, ami reméljük hamar megoldódik. A buszmegállóval kapcsolatban csak annyi, hogy
megvizsgáljuk a problémát. A gyalogátkelőt pedig forgalom technikai szempontból a
rendőrséggel is kell egyeztetni. Ahol még nincs fedett buszmegálló ott pótolni fogjuk.
Megkérem Alpolgármester Urat ezzel kapcsolatban menjen ki Kertvárosba és vizsgálja meg.
Utalványokkal kapcsolatban a közmeghallgatás után keresse meg Végvári Ágnes
kolléganőmet és tőle kap tájékoztatás az elfogadó helyekről, de a város honlapján is elérhető
ez az információ. A TV kérésével kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy mi csak
katalizátor szerepet tudunk felvállalni, ezért az lenne a kérésem, hogy a
polgarmester@esztergom.hu-ra, vagy papír alapon írjon.
dr. Reményi Antalné Széchenyi tér: Szeretném Polgármester Urnak megköszönni, hogy
megszüntette azt a Széchenyi téri borzalmat és kulturált formája lett a téri programoknak.
Hernádi Ádám polgármester: Köszönjük. Ez természetes és a testületnek fontos, hogy olyan
kulturális formába vigyük el, ami méltó Esztergomhoz.
Bokros Zsolt lakcím nélküli: Botrányos, ami a Vaszary Kolos kórházban van. Betegek
ellátatlanul jönnek ki a kórházból. Ha az önkormányzat támogatja a kórházat elvárható lenne,
hogy a betegeket ellássák. A betegnek kellene az elsőnek lenni, hogy a beteg jogok
érvényesülhessenek. Másik gondom, hogy én egyedülálló rokkantnyugdíjas vagyok, de nem
alanyi alapon, hanem piaci alapon szeretnék lakást igényelni, de közölték velem, hogy nem
kaphatok. Elmentem az Egyenlő Jogok Országos Bizottságához Budapestre, ahol az
önkormányzat képviselője közölte, hogy változott már a helyzet. Ígéretet tett a képviselő,
hogy lesznek 20-30 m2-es lakások, melyeket egyedülállók is kaphatnak.
Hernádi Ádám polgármester: A kórházzal kapcsolatos kérdése összetett. Mi csak
katalizatárként tudunk ebben a kérdésben közreműködni, mivel nem hozzánk tartozik a
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kórház. Kérném a türelmét, míg körbejárjuk a kérdést és 15 napon belül írásban válaszolunk.
A lakhatással kapcsolatos kérdésére a válaszom, hogy januárban felülvizsgálatra kerül az
ezzel kapcsolatos rendeletünk. Természetesen minden esztergomi polgárnak joga van a
normális lakhatási körülményekhez. Ezzel kapcsolatban is 15 napon belül írásban fogok
válaszolni.
dr. Gál Zsuzsanna: Több kérdésem is lenne. Az első, miért nincsenek Esztergomban
nyilvános WC-k. Másik: nagyon sokan hiányolják a Belvárosi temető és a Tesco között a
gyalogátkelőhelyet. Harmadik: nagyon rossz a parkolási helyzet a városban. A rendelő előtt is
kint a megállni tilos tábla és minden nap ott parkolnak, nem tudunk, ki- és beállni az udvarra.
A Bástyánál a parkolóban a környéken dolgozók reggeltől estig parkolnak. Negyedik: Jó
lenne a Budai lakótelepen a kispostát visszaállítani vagy a Tesco-ban kialakítani egyet.
Ötödik: A Sátorkői úton lévő szükséglakásoknál nagyon sok az egér és a patkány,
fertőzésveszélyes.
Hernádi Ádám polgármester: Nyilvános illemhelyekkel kapcsolatban, egyet tudok már
mondani a Belvárosban, a Kapcsolatok Házában lesz. Másik, a hányatott sorsú Várhegy
oldalában található, de nem önkormányzati tulajdonú nyilvános WC, amit minél hamarabb
szeretnénk újból megnyitni. Megkezdtem már a tárgyalásokat az érintettekkel. Amint lesz
érdemi információnk, tájékoztatjuk Önt. A gyalogátkelőhely kialakítása a temető és a Tesco
között, ha megépül a „piskóta” körfogalom, akkor megoldódik ez a probléma. A parkolási
helyzeten már dolgozunk, hogy a meglévő kapacitást ki tudjuk használni. Azon is dolgozunk
a hivatalban a kollégákkal, hogy a közterület-felügyelők ki tudjanak menni és a megfelelő
szigorral tudjanak embereket abba az irányba terelni, hogy jó helyen, megfelelően
parkoljanak. A harmadik kis postával kapcsolatban már felvettem a kapcsolatot Bártfai Máger
András miniszter Asszonnyal, mert az Önkormányzatnak még úgy is megéri üzemeltetni, ha
plusz támogatást kell nyújtani a Postának. Persze, ha képviselőtársaim megszavazzák, mert
nem lehet egy egész városrész postahivatal nélkül. A kertvárosban említett utcarész 2016-ban
nyert pályázattal lesz megújítva. Ezzel kapcsolatban 15 napon belül küldünk Önnek egy írásos
tájékoztatót.
Takács József: Gratulálok a megválasztásukhoz. Kérem merjenek nagyokat álmodni. Én egy
nagy álomra hívnám fel a figyelmüket, az árvízvédelemre. Ez nagyon fontos feladat, erre
kaptunk állami támogatást is. Másik nagy álmom, a szigetet idegenforgalmi célokra használni,
öko centrumot kialakítani. A Tisza-tavi is nagy sikerrel működik.
Hernádi Ádám polgármester: Köszönjük a bizalmat és igyekszünk ezt megszolgálni. A gát
kérdésével kapcsolatban örömmel mondom, hogy 900 millió már lehívható összeg. Ezt a
fedezi a kiviteli terv készítés, a komplex előkészítését a gátnak, terület szerzést (kisajátítások),
előzetes régészeti dokumentációt, hatósági és jogi költségeket. Időben ez úgy néz ki, hogy a
kiviteli terveket 2020. első felében az Országos Vízügyi Hatóság megkapja az általa
szerződött féltől. Ezt követően kerül kiírásra a Közbeszerzési eljárás. Ebben a ciklusban
biztos meg fog épülni a gát. A kiviteli munkákat 2021-ben el fogjuk kezdeni. Addig pedig
megvédjük a város a víztől. A második kérdésével kapcsolatban, a sziget hasznosításával
kapcsolatban egyeztetni kell a főépítésszel, de a turisztikai vonz erejét meg kell tartani. Fontos
lenne, hogy Esztergom a Dunakanyar fővárosa legyen.
Molnár Tibor: Az írásban beterjesztett kérdésekre írásban fog válaszolni, vagy itt tegyen fel
a kérdéseimet? A teremnek az akusztikája nagyon rossz, alig lehet hallani valamit.
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Hernádi Ádám polgármester: A terem akusztikai problémájával kapcsolatos közbeszerzést a
napokban írtam alá. Az írásban feltett kérdéseire, írásban fogok válaszolni.
Kovács Géza Schweidel utca 2/A: Első kérdésem az Intermodális Csomóponttal kapcsolatos
lenne. Ha átadásra kerül, hova fognak parkolni az emberek? Második kérdésem ki állította
össze a bizottságokat és a bizottságok tagjait ki választotta ki. Tényleg van-e olyan bizottsági
tag aki letöltött börtön büntetésben volt? Írásban is felteszem ezt a kérdést. Mindig tettem fel
írásban kérdéseket, de soha nem kaptam rá választ. Remélem ez most már változni fog.
Nagyon fontos a kis posta, újra nyitása. Tavaly olvastam az újságban, hogy idén januárban
újra nyílik majd a kis posta, de ez eddig nem történt meg. A város lakosságának számától
függ a posták száma, szerintem nem csak a Kovácsi városrészben lenne fontos a kis posta
nyitása, hanem a Szamárhegy – Búbánat városrészben is.
Hernádi Ádám polgármester: Pontosítsuk a kérdését a bizottsági tagokkal kapcsolatban.
Külsős bizottsági tagra vagy bizottsági tagra gondol.
Kovács Géza Schweidel utca 2/A: Nem tudom, a hírportálokon megjelent egy írás, ott
olvastam. Én az információt a személyről, amit tudok írásban megküldöm.
Hernádi Ádám polgármester: Először a második kérdésére szeretnék válaszolni. A bizottsági
tagok kiválasztása polgármesteri hatáskör és a képviselő-testület szavazza meg. Egyetlen egy
dolgot kellett figyelembe vennem, hogy a körzetes képviselőkre szavaztak a választópolgárok
így rájuk esett elsősorban a választás. Az ellenzéki képviselők kompenzációs listáról jutottak
be. A bizottsági tag valamelyikére vonatkozó kérdését kivizsgáljuk és írásban válaszolok rá.
Az IMCS-vel kapcsolatos kérdésére a válaszom: az IMCS átadás tolódik jövő év elejére, mert
a helyi járat menetrend még csak teszt üzemű. Egy tökéletes menetrendet szeretnénk
kialakítani. A parkolásra vonatkozólag is megnyugtató megoldást fogunk találni. Az írásbeli
kérdésekkel kapcsolatos problémájára a válaszom, hogy eddig mi történt arról nem tudok
nyilatkozni. Arról biztosíthatom, hogy az általám megígért írásbeli válaszokat el fogom
küldeni.
Flórián Róbertné Bajnáról: Szeretném megkérdezni, a helyközi járatokkal kapcsolatos
közlekedési változásokról az IMCS-vel kapcsolatban. A végállomásról, hogy fogunk bejutni a
városba és ez plusz költségbe fog kerülni? Szeretnénk egy olyan közmeghallgatást ezzel
kapcsolatban, ahová a környékben lakók is meg lennének hívva. Az jó lesz, ha lesz egy szép,
kulturált buszvégállomás.
Hernádi Ádám polgármester: Örülök, hogy olyan messziről is el tetszett jönni. Ez a
menetrend még csak teszt üzemű. Alpolgármester Úr folyamatosan tárgyal már a Volán
vezetőségével ezzel kapcsolatban. Tudom, hogy közel 80 ezer embert érint a buszközlekedés.
Arra kérném, hogy nézze a honlapunkat, ahol folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a
változásokról.
Flórián Róbertné Bajnáról: Nem minden ember tud az internetről információkat gyűjteni.
Lesz-e más módja is a tájékoztatásnak? Ilyen közéleti dolgokról más forrásból is értesíteni
kéne a lakosságot. A környező polgármesterek is szervezhetnének lakossági fórumot ezzel
kapcsolatban.
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Hernádi Ádám polgármester: A települések polgármestereihez tartozik ez a kérdés. Én csak
katalizátorként tudok működni ezzel kapcsolatban, jelezni tudok a Volán képviselőjének,
hogy vegye fel a kapcsolatot más települések polgármestereivel is.
Jónás Imre Budai N. A. utca: A parkolással kapcsolatban az lenne az észrevételem, hogy a
bölcsődétől egész a Leánynevelő Intézetig végig elfoglalják a parkolóhelyeket az iskolába
járó emberek. Sokféle képzés van ott, rengetegen járnak kocsival. A környéken lakók pedig
nem tudnak leparkolni. Másik problémám a hajléktalan üggyel kapcsolatos. Kitiltották a
hajléktalanokat a Belvárosból, most a Csalamádé temetőben, Tesco-nál és a lakótelepen ülnek
a padokon. A Máltaira nem mennek, mert oda ittas egyén nem mehet. A gyerekek nem
szeretnek a lakótelepen ezért végig menni.
Hernádi Ádám polgármester: A parkolás kérdését már kiveséztük. Bízom benne, hogy egy
minőségi ugrást tudunk bevezetni az új helyijárat közlekedéssel. Többen le fogják tenni az
autókat és busszal közlekednek. A hajléktalan kérdéssel kapcsolatban folyamatosan, szorosan
együttműködünk a rendőrséggel, a közterület felügyelettel, hogy a városban biztosítsuk azt a
rendet, amit elvárnak tőlünk a városban.
László: Az lenne a javaslatom, hogy a körzetes képviselők kapjanak saját költségvetési
keretet és abból gazdálkodjanak. Második észrevételem: az új vasútállomásnál nagyon kevés
a parkoló hely. Miért nem lehet a kihasználatlan épületeket elbontani? Harmadik észrevételem
a város köztisztaságát érintő probléma: a szelektív gyűjtőbe nem csak a lakosság teszi a
szelektív szemetét, hanem vállalkozások is. A negyedik észrevételem: nem biztos, hogy csak
a helyijárat menetrenden kell változtatni, hanem azt is meg kell vizsgálni, hogy nem lehet a
városon áthaladni folyamatosan és ezért késnek a buszok, és nem érik el a vasúti csatlakozást.
Hernádi Ádám polgármester: Első felvetésével kapcsolatban, köszönöm, hogy Ön is így
gondolja, hogy a körzetes képviselők maguk döntsenek a körzetükről. Mi is egy keretet
szeretnénk meghatározni nekik. Két kérdést összevonnék: Az IMCS átadásával remélhetőleg
megoldódik majd a probléma. A „piskóta” körforgalom megépítése után valószínűleg
könnyebb lesz a közlekedés forgalom technikai szempontból. A hulladékszállítás kérdése
kapcsán az Eszköz Kft.-vel olyan megoldáson gondolkodunk, amivel az ön által felvetett
problémán szeretnénk változtatni.
Nagy Miklósné Batthányi Lajos u. 27.: A Tanítóképző Főiskolánál történt építkezésnél
teljesen összetörték a járdámat. Beszéltem a kivitelező céggel és megígérték, hogy
helyreállítják a járdámat, de a cég elment és a járdámat nem csinálták meg. Kérném a
segítségüket, mert én egyénileg nem tudom megoldani.
Hernádi Ádám polgármester: Alpolgármester Önként jelentkezett, hogy segít megoldani a
problémáját.
Nagy Miklósné Batthányi Lajos u. 27.: a Városháza épületét is jó lenne felújítani, mert a
városba jövő idegenek csodálkoznak, hogy ilyen lerobbant épületben van a hivatal.
Hernádi Ádám polgármester: Szívemből szól. Én is azon vagyok, hogy minél hamarabb
legyen felújítva az épület homlokzata.
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Veizer Gábor Lajtoskert utca 2.: Diósvölgyben lakom. Szeretnénk az ott lakókkal, ha ebben
a ciklusban kiépítésre kerülne a vízvezeték. A villanyhálózat kiépítése is saját erőből történik,
de az áramszolgáltató a bekötésekre 577 napot határozott meg. Kérnénk az önkormányzat
segítséget a folyamat felgyorsításában. Másik kérésünk az lenne, hogy aki belefér a
jogszabály szerint az átminősíthesse az ingatlanát.
Hernádi Ádám polgármester: Kérnék egy helyrajzi számot.
Veizer Gábor Lajtoskert utca 2.: 0200/5 helyrajzi szám
Hernádi Ádám polgármester: Második kérdésére a választ írásban fogjuk megküldeni. A
közművekkel kapcsolatos fejlesztéshez meg kell nézni, hogy állunk tervezésileg. Az
áramszolgáltatóval szemben, mint katalizátor tudunk eljárni.
Dr. Gál Zsuzsanna: Még egy vesszőparipám van, az ifjúság kérdése. Várható-e, hogy
Ifjúsági Ház épül Esztergomban? Ahol ingyenes foglalkozások lennének a gyerekeknek.
Szomorú, hogy egy 30 ezres városban nincs egy mozi.
Hernádi Ádám polgármester: Ez az én vesszőparipám is. Van két jól működő házunk a
Szentgyörgymezői Olvasókör és a Féja Géza Közösségi Ház. Az előbbiekben már említette a
Kapcsolatok Házát, ami foglalkoztató házként fog működni.
Hernádi Ádám polgármester: Közmeghallgatásunk végére értünk. Köszönöm a részvételt.
Mindenkinek szép estét! Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok!

K.m.f

Hernádi Ádám
Polgármester

Schottner Norbert
Jegyző
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