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Képviselői beszámoló
Bereczkiné Pápai Margit képviselő 2020-ban végzett munkájáról
Tisztelt Városlakók!
Engedjék meg, hogy Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
tagjaként ismertessem Önökkel a 2020-ban végzett képviselői munkámat.
Az elmúlt esztendőben a Covid-19 járvány nagymértékben befolyásolta a
lakosság életét, és a képviselői munkát is nehezítette.
Hogy miben nehezítette?
Sok olyan megoldandó probléma adódott, amely minden esetben még több
személyes jelenlétet igényelt volna. A bizottsági-és testületi ülések hiánya
ugyancsak nehezítette munkánkat, hiszen a személyes jelenlét során tudjuk
ütköztetni érveinket, álláspontunkat.
Ennek ellenére számos feladatot kellett megoldanom a Városstratégiai
Bizottság vezetőjeként és a Képviselő-testület tagjaként is. Rendszeresen,
hiányzás nélkül vettem részt a bizottsági-és testületi üléseken.
A Városstratégiai Bizottság vezetőjeként a 2020. évben 6 ülést
vezettem, melyen összesen 104 határozatot hoztunk.
Javaslatokat

a

tettem

előterjesztésekkel

városfejlesztéssel,

kapcsolatosan,

mint

a

városrendezéssel
helyi

kapcsolatos

közúthálózat,

járdák,

csapadékelvezetők fejlesztésére.
A bizottsági üléseket megelőzően helyszíni bejárásokat tartottam.
Az ügyben érintett személyekkel folytatott beszélgetések során tájékozódtam
a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Megtekintettem és összeírtam a Nagybalkányi, Kossuth, Széchenyi úton
található megrongálódott csapadékvíz elvezetőket.
A helyi önszerveződő közösségek a Közbiztonsági Alapból valamint a
Környezetvédelmi
vonatkozóan

a

és

Váratlan

bizottsági

tagok

Önerő

Alapból

véleményét

történő

összevetve

támogatásra
tettem

meg

javaslatunkat a testület felé. A támogatás megállapításánál figyelembe vettük
az önszerveződő közösségek előző évben elért eredményeit, és természetesen,
az alapban rendelkezésre álló összeget.
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Bizottsági-és testületi üléseken egyaránt rendszeresen javasoltam új
napirendi pontok tárgyalását a lakossági, bizottsági tagok, képviselő társaim
javaslatai, észrevételei alapján, melyeket rendszerint a képviselő- testület is
támogatott.
Összegyűjtöttem a lakosság bejelentéseit, kéréseit és továbbítottam az abban
illetékes hivatali dolgozó/dolgozók felé. Minden esetben törekedtem arra,
hogy a kérések, problémák megoldásra kerüljenek.
A felém intézett kérdésekben szóbeli vagy írásbeli választ nyújtottam.
Javasoltam, hogy a 2020. évi költségvetésbe kerüljön be a lakosság számára
karácsonyi csomag osztása. Sajnos a járvány miatt ezt már májusban meg
kellett tennünk a terhek enyhítése érdekében, így karácsonykor csak a 65 éven
felüliek kaphattak csomagot.
Idős, mozgásában korlátozott nénit segítettem abban, hogy a házi gondozói
hálózat ellátásába kerüljön.
Több

esetben

javasoltam

ledes-világtótestek

felszerelését

a

lakosság

biztonságának érdekében, melyet a képviselő-testület is támogatott: Bessenyei
út, Nagykertiszőlő.
Lakossági

kérésre

sikerült

a

Buszközponthoz

újabb

kerékpártárolókat

helyeztetni.
Ugyancsak lakossági megkeresés után kezdeményeztem két esetben Megállni
Tilos jelzőtábla kihelyezését a Bátori és a Jókai útra a biztonságos közlekedés
érdekében.
A Mártírok úton Vislóczki Zoltán képviselő társam kérésére javasoltam a
Városstratégiai

Bizottság

ülésén

a

Mártírok

és

a

Csillag

utca

kereszteződésénél gömbtükör kihelyezését.
Lakossági jelzés és személyes terepszemle után közbenjártam az Akácos úton
illegális szemétlerakó megszüntetése érdekében. Sajnálatos, hogy a teljes
felszámolás után néhány hét múlva újra lerakták a szemetet.
A Pindur Palota Bölcsőde intézményvezetői pályázati eljárás lefolytatásában
szakmai bizottsági tagként vettem részt.
A Nagykállói Állatotthonnal kapcsolatban sikerült elindítani a kezdeti
előkészítő feladatokat: helyszínválasztás, talajrendezés, vízvételi lehetőség
biztosítása, alapítványi kuratóriumi tagság, mely még folyamatban van,
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együttműködés a városunkban tevékenykedő önkéntesekkel, állatbarátokkal.
Lakossági bejelentés, illetve személyes észrevétel alapján jeleztem a hivatal
illetékes dolgozójának az utcán, általános iskola udvarán tartózkodó kóbor
kutyákat. Előfordult olyan eset is, hogy személyesen fogtam be kóbor kutyát.
Folyamatosan figyelemmel kísértem és segítettem az Akácos úti közösségi
házban folyó munkát, rendezvényeket.
A járvány első hulláma során látva a rászorulók nehézségeit kezdeményeztem
képviselő társaim körében, hogy nyújtsunk személyes segítséget a Móricz
Zsigmond utcai Népkonyhára járó lakosoknak. Élelmiszer csomaggal és
fertőtlenítő szerrel támogattuk őket.
Karácsony hetében 12 rászoruló családot (egyedülálló idős, nagycsaládos)
leptem meg karácsonyi ajándékkal. Év közben is figyelemmel kísértem, hogy
kik azok, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek, ezért több esetben támogattam
családokat.
Javaslatot tettem a „Szilágyi István” díj odaítélésére.
Ingatlanhasznosítások

tárgyában

számos

esetben

tettem

javaslatot

önkormányzati tulajdonban és magán személyek tulajdonában lévő ingatlanok
bérlete, eladása, megvétele kapcsán.
Annak ellenére, hogy számos külső tényező nehezítette munkámat, mégis
örömmel tölt el az, hogy sok probléma megoldásában tevékenykedhettem a
lakosság érdekében.
Kérem, továbbra is forduljanak hozzám bizalommal!
Nagykálló, 2021. január 26.
Tisztelettel: Bereczkiné Pápai Margit
önkormányzati képviselő

