Képviselői beszámoló a 2021-es évről
2021 júniusáig még online formában zajlottak a képviselőtestületi ülések, melyek anyagát e-mailben
kaptuk meg. A pandémia ellenére áprilisban személyes találkozóra került sor a Józsa András Múzeum
vezető régészével, Jakab Attilával a nagykállói vár feltárásának ütemezéséről. A feltárásra szeptember
végén–október elején került sor, melyen személyesen is részt vettem, és a munkálatokat figyelemmel
kísértem. A feltáráson részt vett még Virágos János és Jónás Sándor. A számos figyelemreméltó
leletből Jónás Sándor nagy sikerű kiállítást szervezett a könyvtárban.
Részt vettem a városi rendezvényház építéséről folytatott egyeztető tárgyaláson, melyet Simon
Miklós országgyűlési képviselő kezdeményezésére hívtak össze. Elsődleges kérdésként megvitattuk,
hogyan tudnánk megjeleníteni a Kállai Kettős motívumot az épület külső és belső arculatában, és a
nemzeti jelleg kialakításához hogyan tudnánk plusz forrásokat igényelni. A 2017-ben a „A zöld
Nagykálló” elnevezésű projektre elnyert támogatási összeg időközben azonban már annyit veszített
értékéből, hogy napjainkra egy új épület már háromszor annyi forrást igényel. Ennyibe kerül a
városnak a tétovázás.
Az elnyert támogatásból a rendezvényház építése ugyan nem valósulhat meg, helyette azonban a
városlakók filegóriát, merülőfürdős szaunát és túlárazott épületfelújításokat kapnak. Ezt az
elképzelést nem támogattam.
A 2022. január 10-én összehívott testületi ülésen szembesültem azzal a ténnyel, hogy a városvezetés
és néhány beavatott képviselő már hónapokkal azelőtt egyeztetést folytatott az Államtitkársággal és
a Kincstárral a projektelemek fent említettek szerinti cseréjéről, melyről a nagykállói lakosokat
véleményem szerint illett volna megkérdezni.
Az őszi testületi ülésen a Nyírségvíz vezérigazgató helyettese és munkatársai beszámolót tartottak az
ivóvíz és a szennyvízhálózat állapotáról és a 2022-es fejlesztési tervekről. Szóba került a Vadkert utca
és a Deák Ferenc utca tarthatatlan állapota, ahol a szennyvíz gyakori felszínre törését a mintegy 30
éves túlterhelt csatorna keresztmetszet bővítésével lehetne megoldani. A Nyírségvíz ezt a javaslatot
elutasította.
További nagy probléma, hogy a csapadékvíz elvezető hálózat elégséges működéséhez szükséges gépi
berendezés (VOMA) már nincs a város tulajdonában, hiszen azt az előző városvezetés eladta a
Nyírségvíznek. Emiatt évről évre egyre jelentősebb, akár több tízmilliós pluszköltséget kell viselnie a
városnak a növekvő duguláselhárítási igény miatt. Az elmúlt két évben többször is javasoltam egy
VOMA beszerzését.
Az elmúlt 17 év rossz gazdálkodása (ld.aTeszovál Kft. leépülése, a Nonprofit folyamatos veszteség
termelése, a strand hanyatlása, a kultúrház és a néptáncfesztiválok eltűnése), valamint az átörökölt
érdekközösségekellenállása nyomán kialakult feszültségek miatt sajnos a testületben továbbra sem
érhető el építő együttműködés és érdemi haladás.
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