
Tisztelt Városlakók!

Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a 2021. évben végzett képviselői munkámról!

1. A Városstratégiai Bizottság elnökeként a 2021. évben4 ülést vezettem, melyen összesen

43határozatot hoztunk. A bizottsági ülések csekély számát indokolja, hogy az év első

felében a járványhelyzet miatt szüneteltek a személyes jelenléttel járó bizottsági-és testületi

ülések.

Összegyűjtöttem a lakosság bejelentéseit, melyet a bizottsági üléseket megelőzően a

Polgármester, Alpolgármester és a Jegyző Asszony felé is megküldtem.

 A bizottsági üléseket megelőzően minden esetben a napirendi pontokkal kapcsolatban

helyszíni bejárásokat tartottam, az ügyben érintett személyekkel beszélgetéseket folytattam.

2. A 2021. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi javaslatokat tettem:

- A köztemető bekerítése.-Megvalósult.

- A köztemető ravatalozójában az elhunytak méltó elhelyezésére szolgáló helyiség csempével

történő burkolása mind a falon, mind pedig a talajon. - Nem valósult meg, viszont egy újabb

nyertes pályázat kapcsán újra javaslatot tettem rá, mely megvalósításában nagyon bízom.

- A strand úszó-és középső medencéjénél a víz szivárgásának megszüntetése.Részben valósult

meg.

-  A strand termál medencéjének csempézése. Sajnos nem valósult meg, de a 2022-es

költségvetés tervezésénél szerepel a tervek között.

- A strand bevezető járdájának térkővel való lerakása.Megvalósult.

-  Karácsonyi csomag biztosítása családonként, 5000 Ft/család.Részben valósult meg, mert

4000 Ft-os vásárlási utalvány kapott minden háztartás.

- A Rózsa utcán járda építése.Nem valósult meg.

3. Javaslatot tettem a következő problémák megoldására:

- Több esetben tartottam bejárást a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lakossági bejelentések

kapcsán: Dózsa György út, Rózsa út, Tavasz utcán. A problémákat írásban jeleztem a Jegyző

Asszonynak, Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak. –A megtekintések megtörténtek az

önkormányzat és a Nyírségvíz Zrt. részéről, sajnos érdemi változás eddig még nem történt

- Javaslatot tettemledes világítótestek felszerelésére az Arany János út Harangodra vezető

szakaszára, a lakosság biztonságának érdekében.- A megvalósítás folyamatban van.

- Kezdeményeztema református templom melletti parkoló világításának megoldását

mozgásérzékelő lámpák kihelyezésével.- A megvalósítás folyamatban van.



- Javaslatot tettem továbbá, védőkorlát kihelyezésére a Budai Nagy Antal és a Széchenyi út

kereszteződésében, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés érdekében. A

megvalósítás folyamatban van.

- Több esetben jelzéssel éltem az önkormányzati ingatlanok területének kaszálására. –Minden

esetben megvalósult.

- Lakossági kérésre kezdeményeztem két ingatlan előtti /Debreceni, Nyár út/talajrendezés

megvalósítását.Megvalósult.

- Több alakalommal tekintettem meg a Korányi úti és a Rákóczi úti játszótereket, kondiparkot,

melyek után jeleztem a problémákat.- Részben valósult meg.

- A diákok, fiatalok kérését tolmácsolva a világítás meghosszabbítását kértema Korányi úti

tornapályán.-Késedelmesen, de megtörtént.

- Közreműködtem a főtéri pihenőpadok, asztalok újra kihelyezésében. Megvalósult.

4. A Társadalmi együttműködést szolgáló komplex programok megvalósítása Nagykállóban

Támogató Csoportjának tagjaként havi rendszerességgel tartottunk megbeszélést,

ellátogattunk minta intézményekbe: ilyen volt például a Nyírtelken található Kedvesház. Az

Akácos úti Közösségi ház rendezvényein rendszeresen vettem részt és támogattam a

programot.

5. Előzetes közvélemény kutatást végeztem, mely alapján jelentős igény mutatkozik a lakosság

részéről a kiskereskedelmi üzletláncok iránt. Ezért nemcsak szóban, hanem írásban is

kezdeményeztem Polgármester Úr és a Képviselő-testület felé a folyamat elindítását.Azonban

a Jegyző Asszony tájékoztatása alapján Horváth Tibor Polgármester Úr nem tartotta fontosnak

az indítvány előterjesztését a Képviselő-testület felé, mert előzetes kérésemnek megfelelően a

nagyobb kiskereskedelmi üzletláncokat levélben kívánta megkeresni az ezzel kapcsolatos

lehetőségekről, szándékukról.Sajnos nem valósult meg.

Köszönöm, hogy megtisztelt a figyelmével!

   Nagykálló, 2022. január 30.      Tisztelettel: Bereczkiné Pápai Margit

önkormányzati képviselő


