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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Mely készült Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Nagykálló Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 17. napján 17 órai kezdettel 

megtartott együttes 

k ö z m e g h a l l g a t á s á n . 

  

Az ülés helye: Óbester Étterem és Kávézó rendezvényterme (Nagykálló, Korányi F. út 1.)  

 

Jelen vannak:        Horváth Tibor polgármester 

   Sőrés László alpolgármester 

   Oroszné dr. Nagy Matild képviselő 

   Tóth Zoltán képviselő 

   Papp László képviselő 

   Bereczkiné Pápai Margit képviselő 

   Busák Sándor képviselő 

   Vislóczki Zoltán képviselő 

   Orosz Mihály Zoltán képviselők 

    

   Bogdán Zoltán RNÖ elnöke 

   Hamza Róbert RNÖ elnök-helyettes 

   Dobó Lajos RNÖ képviselő 

   Hegedűs Imre RNÖ képviselő 

 

Távol van:   Balogh János RNÖ képviselő 

 

Meghívott vendégek:    Bereczki Mária jegyző 

           Kovácsné dr. Dalanics Beáta mb. aljegyző 

             Tömpe Sándor r.főhadnagy, Rendőrőrs parancsnoka, 

        Teremi István TESZOVÁL Kft. ügyvezetője, 

        Nagy Tamásné óvodavezető 

      Ratkó József Városi Könyvtár igazgatója 

      Polgármesteri Hivatal dolgozói 
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                     Nagykálló Város Díszpolgárai: 

                         Harsányi Gézáné, 

                         Horváth György  

             nagykállói lakosok (kb. 50 fő) 

 

Horváth Tibor:  Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat! 

Külön köszöntöm a Tömpe Sándor Őrsparancsnok Urat,  intézmények vezetőit! 

 

A közmeghallgatás célja az, hogy a helyi lakosság, a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő ügyekben kérdéseket, javaslatokat tegyenek meg közvetlenül az Önkormányzat, a 

Képviselő-testület felé. 

 

A közmeghallgatás nyilvános testületi ülés, így megállapítom, hogy a Nagykálló Város Önkormányzat 

Képviselő- testülete határozatképes, 9 fő képviselő van jelen. 

 

Bogdán Zoltán RNÖ elnöke: Köszöntöm a jelenlévőket! Megállapítom, hogy a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, 4 fő van jelen, Balogh János képviselő igazoltan 

hiányzik. 

 

Napirendi pontokra a javaslatom: 

 

1.) Beszámoló Nagykálló Város Önkormányzata 2019. évben végzett munkájáról, valamint a jövőben 

megvalósítandó tervekről 

 

2.) Tájékoztató Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2019. évben végzett munkájáról, 

és a jövőben megvalósítandó tervekről 

 

3.) Lakossági kérdések, hozzászólások 

 

Itt kell megjegyeznem, amennyiben olyan kérdés merülne fel, amelynek esetében a válaszadás 

azonnal nem lehetséges, úgy a választ 15 napon belül írásban adjuk meg, annak elfogadásáról írásban 

nyilatkoznia szükséges a kérdezőnek is. 

 

Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem, szavazzon! 
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Nagykálló Város Önkormányzat képviselő testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta a napirendekre vonatkozó javaslatot. 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendekre vonatkozó javaslatot. 

 

Tárgy: (1.tsp.) Tájékoztató a Nagykálló Város Önkormányzat 2019. évben végzett munkájáról, 

valamint a jövőben megvalósítandó tervekről. 

Előadó:  Horváth Tibor polgármester  

 

Horváth Tibor:  2019-ban az Önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok nem változtak az előző 

évhez képest.  

 

Továbbra is önkormányzati, hivatali hatáskör a 

 közfoglalkoztatás, 

 bölcsőde, óvoda, könyvtár működtetése, 

 önkormányzati segélyezés, 

 közvilágítás, 

 közutak, parkolók üzemeltetése, fenntartása, 

 gyermekétkeztetés, 

 közművelődési, 

 településfejlesztési feladatok. 

 

Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan szeretném ismertetni a 2019-as évet. 

 

Az önkormányzat vagyona a 2018. év végére elérte a 11 milliárd 423 millió forintot, 2019. III. negyed 

év végére 76 millióval 11 milliárd 549 millió forintra nőtt. 

A 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 3 milliárd 468 millió forinttal hagyta jóvá a 

képviselő-testület. Ebből 

 közhatalmi bevételek (pl: az adóbevételek) 330 millió forint, 

 önkormányzat működési támogatása 876 millió forint, amelyből 48 millió forint az 

önkormányzati feladatok ellátását szolgálja (pl szociális ellátások, közvilágítás, közutak 

fenntartása,) 126 millió forintot a hivatal 169 millió forintot az óvoda, 12 millió forintot a 
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közművelődésre és a könyvtár működtetésére kell fordítani. A központi költségvetésből kapott 

támogatásból 370 millió forint a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás által ellátott 

szociális feladatokhoz kapcsolódik. A bölcsőde működtetésére 15 millió forintot, a 

gyermekétkeztetésre 54 millió forintot igényelt Önkormányzatunk. 

 pályázathoz kapcsolódó támogatások 613 millió forint, amelyből 488 millió forint a 

közfoglalkoztatás fedezetét szolgálja. 

 

A kiadások között  

 az önkormányzat és intézményei személyi és dologi kiadásai 1 milliárd 35 millió forint, amely 

tartalmazza a közfoglalkoztatottak részére kifizetendő béreket és járulékait is, 

 szociális juttatások, segélyezés költségei 30 millió 204 ezer forint, 

 a pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások 1 milliárd 22 millió forintot képviselnek. 

Sajnos a tervezett pályázati forrásból megvalósuló beruházások lezárása 2019. nem fog 

megvalósulni csak 2020. év végére. 

 

Az adóbevételek alakulása 2019.01.01 - 2019.10.31 között a következő: 

 

Mint látható jelentős összegű kintlévőségek halmozódtak fel az adófizetők részéről. 2015. évtől a kieső 

központi támogatások ellentételezésére a jogszabályok lehetővé teszik, hogy az Önkormányzatok új 

adónemeket (pl: földadó) vezessenek be. A Képviselő-testület egységes álláspontja az, hogy nem 

kívánja tovább terhelni a közigazgatási területén élő lakosságot. 

Önkormányzatunk ugyanakkor a meglévő adókhoz kapcsolódóan fokozottan kíván fellépni a hátralékok 

behajtása érdekében. 

Adózók száma 
(fő)

Előírt adó (E 
Ft)

Befizetett adó 
(E Ft)

Tárgyévi 
hátralék( E Ft)

Összes hátralék 
(E Ft)

Magánszemélyek 
kommunális 
adója 3 368 10 002 1 220 4 221
Helyi iparűzési 
adó 1 022 244 670 102 567 146 193
Gépjárműadó 3 345 73 181 8 334 30 497
Pótlék 4 247 1 006 1 761 8 669
Bírság 118 78 30 698
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Ezért itt szeretném felhívni a figyelmet és tájékoztatni az adózókat, amennyiben valamilyen 

Önkormányzattal szembeni adótartozása van, keresse adócsoportunkat, és ha lehetőség van rá 

kérje a hátralék halasztott vagy részletekben történő megfizetését.  

 

Itt kell megjegyeznem, hogy az önkormányzat által működtetett adórendszer, folyamatos tájékoztatást 

küld a NAV felé, amelynek eredménye, hogy ha az adózónak önkormányzattal szemben fennálló 

tartozása van, akkor nemleges adóigazolást a NAV csak akkor ad ki, ha az adózó rendezi az 

önkormányzat felé fennálló tartozását. 

 

Amennyiben ez elmarad, akkor sajnos élnünk kell a jövedelem letiltás, az inkasszó vagy gépjárművek 

esetében a forgalomból történő kitiltás lehetőségével. 

 

Önkormányzati segélyezés, szociális juttatások 2019. év decemberéig: 

  

Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély - lakásfenntartási támogatásban: 

123 fő részesült 4.375.000.-Ft. összegben 

Rendkívüli települési támogatás – átmeneti segély 

212 esetben 847e. Ft. összegben került megállapításra. 

Időskorúak támogatása: 

2019. évben 46 fő részesült 161.000.- Ft támogatásban 

Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély: 

Ezt a támogatási formát a nagyon súlyosan beteg gyermeküket nevelő szülők részére folyósítjuk 2 

nagykállói családnak. A támogatás összege havi 28.500.-ft. összesen 684 eFt került kifizetésre 

Rendkívüli települési támogatás - temetési segély 

2019. évben 19 fő részesült temetési segélyben 380.e Ft összegben. 

Köztemetés 

2014. évben 4 esetben történt köztemetés, melynek költsége 760 e. Ft. 

Önkormányzati beiskolázási támogatás: 

2019. évben 397 fő 1.952 eFt támogatásban részesült 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

2019. évben 525 gyermek részesül ellátásban augusztus és november hónapban 6.620 eFT értékben 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj: 

2019. évi fordulójára 48  felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek nyújtott be pályázatot, amely 

alapján 2.200 eFt kerülhet felhasználásra. 
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Első lakáshoz jutók támogatását  

5 fiatal házaspárnak folyósítottunk  2.100. e ft összegben 

Tartósbeteg gyermekek részére nyújtott támogatás. 

2019. évben ez idáig 14 gyermek  részére került megállapításra 1.072. e.  Ft összegben. 

A 2019.-as évben tovább folytatódott a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült 

gyermekek szünidei étkeztetése: 

a tavaszi szünetben 2 munkanapon 83 gyermek részesült meleg ebédben,  

a nyári szünetben 54 munkanapon keresztül naponta 152 gyermeket ebédeltettünk. 

az őszi szünetben 4 munkanapon 62 fő kapott meleg ételt. 

A kormány a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatával döntött a téli rezsicsökkentés további 

intézkedéséről, önkormányzatunk felmérte azokat a háztartásokat, amelyek nem kapták meg a  

12 eFT-os közüzemi díj támogatást. Részükre fát, brikettet, szenet, gázpalackot biztosítottunk a 

támogatás összegének megfelelően.  

 

Intézmény üzemeltetés 

A közoktatási intézmények (általános iskola, Korányi) működtetése továbbra is állami feladatként 

került ellátásra. 

A Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium 2017. szeptember 1. napjával a görögkatolikus egyház 

fenntartásba került. Az állami vagy egyházi fenntartás nem jelenti azt, hogy önkormányzatunk nem 

foglalkozik ezekkel az intézményekkel, hiszen pályázati forrásból és jelentős önkormányzati sajátforrás 

biztosításával az általános iskola épületének energetikai korszerűsítése valósult meg ebben az évben, 

illetve a Korányi gimnáziumban induló általános iskolai képzés zavartalan lebonyolításához plusz 

területet biztosítottunk az intézmény részére 

A gyermekétkeztetés (állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények esetében) továbbra is 

önkormányzati feladat. 

 

Az önkormányzat a fenntartói jogát az Óvoda, Könyvtár valamint a Polgármesteri Hivatal  tekintetében 

gyakorolja. 

 

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda 

Az óvoda 2 telephelyen látja el feladatait a Szivárvány tagóvodában 4 illetve a Brunszvik Teréz 

tagóvodában 7 óvodai csoporttal. A szeptemberben beiratkozott gyermekek létszáma 295 fő. Az 

óvodai feladatokat 23 óvodapedagógus, 11 fő dajka, 1 óvoda titkár, 3 fő pedagógiai asszisztens látja el. 

Az óvodai nevelésen túl a pedagógiai szakszolgálat segítségével a gyermekek logopédiai fejlesztésen, 
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egyéni fejlesztő foglalkozáson, pszichológiai tanácsadáson, mozgásfejlesztésen vesznek részt.  2019. 

évben 1 fő pedagógus élt a nők 40 éves munkaviszonya után járó kedvezményes nyugdíjazás 

lehetőségével. 2019. októberében  minősítésen 2 óvónő vett részt, emellett még az évben intézményi 

és tanfelügyeleti ellenőrzések zajlottak.  

Ismételten azt tudom mondani, hogy az itt dolgozók áldozatos munkáját Önkormányzatunk is 

elismeri, ezért lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, hogy megfelelő körülményeket 

biztosítsunk számukra. 

2019. évben az óvoda költségvetésében személyi juttatásokra 166 millió forintot, a dologi kiadásokra 

41 millió forintot biztosítottunk. 

 

Ratkó József Városi Könyvtár 

A könyvtár nyilvános városi könyvtárként működik 2017. január 1-től, amikortól is az iskolai 

fiókkönyvtárak leváltak az intézménytől. A könyvtári feladatokat jelenleg 2 főállású, felsőfokú 

végzettségű könyvtáros látja el. A 2019-as évben eddig a könyvtárban beiratkozott olvasók száma 

272 fő, amelyből 70 fő teljesen új olvasó. 2019. évben a látogatók száma közel 2630 fő, a 

kikölcsönzött dokumentumok száma eléri a 5186 darabot. Az intézmény könyvállománya 39 ezer 

darab. 

  

A könyvtár 2019. évi költségvetésében 7,5 millió forint személyi juttatás, valamint ugyanennyi összeg 

lett a  dologi kiadások  fedezetére jóváhagyva. 

 

Nagykállói Polgármesteri Hivatal  

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett és finanszírozott létszáma 28 fő, amelyből 2 fő gyesen lévő 

kolléga. A feladatkörök az elmúlt évhez képest nem változtak, a Hivatal látja el az 

 

Állami hatósági feladatok közül: 

 I. fokú Építésügyi Hatósági feladatokat, melynek keretén belül végezzük az építési hatósági 

engedélyezési, ellenőrzési, kötelezési, szakhatósági állásfoglalások kiadásához kapcsolódó 

ügyeket. 

 Anyakönyvvezetői és népesség-nyilvántartói feladatok, 

 helyi adóztatás, 

 birtokvédelmi ügyek, 

 kereskedelmi, működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyek. 
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Önkormányzati feladatok tekintetében a Polgármesteri Hivatal látja el a: 

 Képviselő-testület működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, a meghozott döntések 

végrehajtását, 

 pályázatokhoz kapcsolódó adminisztrációt, 

 a közfoglalkoztatás adminisztrációs feladatait, 

 az Önkormányzat, valamint 3 intézményének, a Kistérségi társulás 5 intézményének és 8 

tagintézményének gazdálkodási feladatait. 

 

2019. év eltelt időszakában 21 Képviselő-testületi ülés került megtartásra, amelyen 294 határozat és 

18 rendelet került elfogadásra. A Polgármesteri Hivatalban 2019 évben 33.167 ügy került iktatásra, 

amelyből  új ügy közel 8.512, a fennmaradó 24.655 ügy pedig már meglévő ügyirathoz kapcsolódik.  

 

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésében 119 millió forint személyi juttatás, 27 millió forint 

dologi kiadás fedezete lett jóváhagyva. 

 

Közfoglalkoztatás 2019 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019. márciusában ismét elindult a Start-mintaprogram, 3 

közfoglalkoztatási program keretein belül. Összesen 275 fő regisztrált álláskeresőt, vagy 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyeket vonhattunk be a munkába.  

 

Szociális jellegű program: Magába foglalja, az előző években még különálló programok 

tevékenységét, mint a mezőgazdasági földutak rendbetételét, a közúthálózatok javítását, a 

belvízelvezetést és az illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolását is.  

 

Mezőgazdasági program: A program keretein belül egyrészt az önkormányzat mezőgazdasági 

művelésre alkalmas területeinek hasznosítása volt a feladat, másrészt a programban résztvevők 

értékteremtő munkába való foglalkoztatását valósítjuk meg. Az idén termesztettünk paprikát, karfiolt, 

burgonyát, és káposztát. 

 

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás: a program keretein belül térkő gyártására került sor. 

 

A Start programokon kívül egy 80 fős hosszú közfoglalkoztatási program is indult márciustól, 

melyben óvodai, szociális és takarító kisegítőink könnyítették meg az intézményben dolgozók 
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munkáját, illetve hivatalsegédeink hordják ki a leveleket a város közigazgatási területein belül. A 

közterületi segédmunkások pedig igyekeznek tisztán tartani a település utcáit. 

 

Összességében jelenleg 290 fő regisztrált álláskeresőt és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülő személyt tudtunk bevonni a közfoglalkoztatásba.  

 

Közművelődés 

Városunkban a közművelődéshez kapcsolódó feladatokat a Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT 

látja el. Ezen feladatok finanszírozására Önkormányzatunk 19 millió forintot biztosít támogatásként, 

amelyből a 2019. évben megvalósuló rendezvények költségét fedezi a Nonprofit KFT. 

A megszokott programokon túl mint például  a majális, a gyermeknap, a Téka tábor igyekszünk, 

új és a lakosság részére változatos programokat biztosító eseményeket megtartani illetve ilyen 

eseményeknek helyet adni . 

Ilyen például az idén hetedik alkalommal megrendezett sörfesztivál, a lecsófesztivál.  

A Nonprofit KFT feladatköre 2016. évtől bővült az Óbester Étterem működtetésével. Céljaink között 

szerepel, egy olyan közösségi hely létrehozása, amely minden korosztály számlára lehetőséget biztosít 

közös programok lebonyolítására finom, házias ételek elfogyasztása mellett. 

2018. szeptember 1-től a Nonprofit KFT a közétkeztetésben is részt vesz. A szociális ellátáshoz 

kapcsolódó ételek kerülnek elkészítésre az étteremben, illetve az oktatási intézmények 

tálalókonyháinak az üzemeltetése is a KFT feladatai között szerepel. 

 

A civil szervezetek is részt vesznek a közösségi programok megvalósításában. Önkormányzatunk a 

Nagykállóban működő civil szervezeteket évente közel 14 millió forint támogatásban részesíti. 

 

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve szeretném tájékoztatni a lakosságot a  lakóhelyünk 

környezeti állapotának alakulásáról  

 

A településünk adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban az alábbi 

feladatok megvalósítása zajlott: 

 

Zöldfelületek 

A belterületen lévő parkoknak a tisztán tartása, gondozása a közmunka programban alkalmazott 

munkatársak segítségével valósul meg. 
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A meglévő parkok, közterületek gondozása, beültetése, tisztántartása az idei évben is folyamatosan 

zajlik. 

Az önkormányzatunknak kiemelten az alábbi helyek rendben tartását kell folyamatosan végeznie: 

Szabadság tér, Református templom környezete, Római templom környezete, kiskállói játszótér és 

környezete, autóbusz állomás környezete, Korányi úti lakótelep környezete és játszótere, Szilágyi ház 

előtti park, Korányi Gimnázium előtti park, Táncsics-Kossuth utak találkozásánál lévő sziget, 

körforgalom belső része, temető és környezete, I-II. világháborús emlékmű és környezete, születendő 

gyermekek parkja, Ludastó közösségi ház környezete, Harangodi üdülő tábor és környezete. 

 

A települési környezet és a közterületek tisztasága 

A belterületi és külterületi közterületek tisztán tartása folyamatos. Sajnos az illegális hulladék 

elhagyások száma ebben az évben is csak növekvő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy a 

hulladékelszállítás folyamatos városunkban. 

2019. évben is több helyen külterületi utak mentén és belterületeken illegális szemétlerakatok kerültek 

elhordásra. (Új ivóvíz kutak környezetében az Újfehértói út mentén, Táncsics és Mártírok úti 

ingatlanokról, vásártér környezetéből, az Akácos úti a volt „gödrök” elnevezésű területről, Akácos-Róza 

út sarkán elhelyezkedő ingatlanról. 

Sajnos továbbra megállíthatatlanul folytatódik a hulladékok elhagyása. 

Közterületeink tisztán tartása tekintetében fontos feladat lenne, ha minden ingatlan tulajdonosa a 

közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló 9/2004. (IV.30.) rendelet szerint az ingatlan előtti járdának, (járda hiányában egy méter széles 

területsávnak), ingatlan melletti nyílt csapadékvíz elvezető ároknak, a járda melletti zöldsáv úttestig 

terjedő teljes területének, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó 

eltakarítása és síkosság mentesítését elvégezné, vagy elvégeztetné. (Esetenként ezt az 

önkormányzattól várja el a Tisztelt lakosság.) 

 

Ivóvíz ellátás 

 Az ivóvíz és csatornahálózat működtetését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt végzi 2013. óta. 2019-2034 időszakra 

vonatkozóan a Magyar Energetikai Hivatalhoz is benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv szerint évente 

előirányzott felújítási munkálatokat végeznek a hálózatokon. Ebben az évben több helyen tűzcsapok 

felújítása, valamint cseréje, illtetve 3 db aknás csomópont (Kisharangodi- Kossuth u., Kálvin János-

Biriszőlő u., Szakolyi u. vége), rekonstrukciója készült el.  

Az előzőekben megvalósult ivóvízminőség javító programban elkészült felújítások következtében a 

nagykállói ivóvíz ellátás folyamatos és jónak mondható. 
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Csapadékvíz gazdálkodás 

Ebben az évben főként a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartására került sor.  

Kézi erővel a csapadékvíz tisztító aknák és nyílt árkok karbantartását folyamatosan végezte az 

önkormányzat az idén is, illetve a közterületi nyílt rendszerek javítását. 

/A következő évben a gépi mosatásokat célszerű lenne előirányozni./ 

 

Szennyvízkezelés 

Az üzemeltető Nyírségvíz Zrt. a szennyvízhálózat tekintetében ebben az évben is a Gördülő Fejlesztési 

Terv szerint a szennyvíztelepen, a szennyvízátemelőknél gépészeti és elektromos felújításokat 

végeztek 

A tavalyi évhez hasonlóan a szennyvíz gerincvezetékek gépi átmosatására került sor több helyen a 

városban.  

 

Hulladékgazdálkodás 

- Nagykálló területén a hulladék elszállítást Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. folyamatosan 

végezte ebben az évben is. 

A kommunális és szelektív gyűjtőedények, illetve komposztáló edények kiosztásával a hulladék 

elhelyezése teljes körűen megoldott városunkban. 

-  Továbbra is küzdelmet jelent az önkormányzat számára az illegális hulladék lerakatok 

megszüntetése. Az utóbbi években megnövekedett hulladék elhagyások következtében az 

önkormányzati területekről való elszállítások, sajnos ebben az évben is a Környezetvédelmi Hatóság 

kötelezése által jelentős költséggel járnak az önkormányzatunknak.  

 

Energiagazdálkodás 

A 2017. évben megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, amelynek keretében korszerű LED- 

technológiával ellátott lámpatestek kerültek elhelyezésre, melynek következtében a meghibásodások 

száma jelentősen lecsökkent. 

Az idén elkészült az általános iskola energetikai felújítása. 

Az önkormányzat továbbra is az intézményei üzemeltetéséhez a legkedvezőbb árajánlat alapján 

próbája a gáz és elektromos energiát beszerezni.  

 

Közlekedés 

Belterületen továbbra is jelentősen megnövekedett a Korányi, Mártírok- Budai N. A. utak forgalma. 
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A Mártírok úti szakaszon az állami közútkezelő továbbra is folynak az egyeztetések az útszakaszok 

átadásáról, illetve egyirányúsításáról, feltétele a Debreceni út és a folytatása külterületen, a Ludastói 

út burkolatának felújítása, amely vélhetően a következő évben megvalósul.  

A helyi útjaink üzemeltetését karbantartását folyamatosan végeztük 2019. évben is. 

A fent leírtak alapján elmondható, hogy a környezetvédelmi feladatokat önkormányzatunk az idén 

folyamatosan megvalósította 

 

2020. évre tervezett célok, feladatok: 

Jelenleg az Európai Uniós programozási ciklus 2014-2020-ig tartó időszaka tart, folyamatosan várjuk a 

pályázati kiírásokat, illetve a már megjelent pályázatok tekintetében elkészítjük projekt - terveinket, 

amelyekkel az elkövetkezendő években tovább szépíthetjük, konfortizálhatjuk városunkat.  

 

Tájékoztatás a benyújtott, valamint megvalósítás alatt lévő pályázatokról 

 

1. TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00117 „A Nagykállói Általános Iskola épületeinek energetikai 

korszerűsítése” projekt:  

A projekt megvalósítására 394.743.733.- forint támogatást nyertünk el. A projekt kivitelezése 100%-os 

készültségi fokban van, a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatban van. A projekthez kapcsolódóan 

204.674.874.- forint összegű időközi elszámolás benyújtásra került, melyet a Közreműködő Szervezet 

elfogadott. A felmerült előre nem látható költségek és pótmunkák finanszírozására vonatkozóan 

29.578.468.- forint összegben többlettámogatási igényt nyújtottunk be, melynek elbírálása 

folyamatban van. A projekt várható fizikai befejezése 2020. június.  

Fel nem használt támogatás összege 69.511.691.- forint, melyből a támogató hatóság a tartalék 

összegét 342.900.- forintot még nem folyósított. 

 

2. TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00016 „Ipari területek fejlesztése Nagykállóban” projekt: 

A projekt megvalósítására 661.484.000 forint támogatást nyertünk. A projekt jelenleg még az 

előkészítési szakaszban jár. Az építendő Inkubátorház épületére vonatkozóan a tervek elkészültek, a 

közbeszerzési eljárás előzetes ellenőrzése megtörtént, valamint a közbeszerzési eljárás elindult és az 

ajánlatok bontása megtörtént. A benyújtott ajánlatok alapján többlettámogatási igény benyújtása 

szükséges. Az elhúzódó tervezési feladatok okán a projekt fizikai befejezésének dátumát 2020. február 

29. napjáról 2020. december 31. napjára kívánjuk módosítani, a támogatási szerződés-módosítás 

folyamatban van.  
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A projekt keretében a 0553 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátásához kapcsolódó engedélyezési 

eljárás folyamatban van. A tervezői költségbecslésben szereplő érték is jelentősen meghaladta a 2016. 

évben benyújtott pályázatban tervezett értéket.  

Az Inkubátorházhoz kapcsolódó ivóvízbekötési és az áramváltós mérőhely kialakításához kapcsolódó 

kiviteli tervek is rendelkezésünkre állnak. 

A projekthez kapcsolódóan 16.003.000.- forint összegű időközi elszámolás benyújtásra került, melyet a 

Közreműködő Szervezet elfogadott.  

Fel nem használt támogatás összege 624.326.399.- Ft, melyből a támogató hatóság a tartalék 

összegét, 20.000.000.- forintot még nem folyósított. 

 

3. EFOP-1.5.3-16-2017-00041 „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” 

Konzorcium-vezető: Nagykálló Város Önkormányzata  

Konzorciumi partnerek: Vállaj, Fábiánháza, Kisléta, Biri, Bököny, Geszteréd 

Támogatási összeg: 493.709.157 Ft 

Nagykálló Város Önkormányzat szerződés szerinti támogatási összege: 237.374.991 Ft 

A projekt várható fizikai befejezése: 2020.03.01 

Benyújtott kifizetési kérelmek: 219.597.460 Ft 

Elfogadott elszámolások: 114.743.320 Ft 

A projekt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló 

ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való 

felkészítésének, munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek 

társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése, 

támogatása; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése. 

A projekt költségsorai megkötött szerződéssel alátámasztottak. 

Fel nem használt támogatás 116.053.782.- forint, melyből a támogató hatóság 49.994.991.- forintot 

még nem folyósított. 

 

4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása – Kisbalkányi út felújítására vonatkozóan pályázatot nyújtottunk be 19.997.560.- forint 

értékben. A támogatás összege 75%-os intenzitással 14.998.170.- forint, melyről a támogatói okirat 

elkészült. A megvalósításhoz kapcsolódó saját forrás összege 4.999.390.- forint. A kiviteli 

tervdokumentáció rendelkezésre áll. A megvalósítás határideje 2020. december 31. napja. A 

támogatás folyósításra került. 
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5. OGYIK-18-0018 „Mi is gyaloglók vagyunk” projekt megvalósítására 400.000.- forint támogatást 

nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A projekt keretében a Nagykállói Gyaloglóklub 

támogatását valósítjuk meg programok szervezésével. Rendelkezésre álló támogatás összege 

309.404.- forint. 

 

6. TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 „Dél-Nyírségi foglalkoztatási paktum létrehozása” projekt: 

A projekt konzorciumi partnerei: Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és a Sz-Sz-

B Megyei Kormányhivatal. A projekt összköltsége 130.973.420.- forint, melyből Nagykálló Város 

Önkormányzata 9.894.800.- forint összegű támogatást nyert. Az önkormányzat a projektelőkészítési 

tevékenységekben vett részt, valamint a projektmenedzsmentet és a kötelező nyilvánosság feladat 

ellátását biztosítja. A projekt fizikai befejezése 2019.12.31. napja. Fel nem használt támogatás 

összege 1.887.300.- forint, melyből a támogató hatóság 494.740.- forintot még nem folyósított. 

 

7. TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00010 „BiKe VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése 

Nagykállóban” projekt. 

A projekt megvalósítására 148.577.300.- forint támogatást nyertünk, amelyről a Sz-Sz-B Megyei 

Közgyűlés is jóváhagyó döntést hozott.  A támogatási szerződés még nem került aláírásra. Mind a 

közbeszerzőnek és mind a tervezőnek a kiválasztása indokolt a projekt folytatásához. A tervezett 

létesítmény három részre volt bontható: 1. Nagykálló-Napkor szakasz: - Kezdőszelvénye kapcsolódik a 

nagykállói Kossuth utcától kiinduló 4102 sz. ök. út mellett haladó, meglévő 2,00 m széles 

kerékpárúthoz, majd szintén a 4102 sz. ök. út szelvény szerinti jobb oldala mentén haladva tart Napkor 

belterületéig 3+653,73 végszelvénnyel. A Harangodi szakasz a 2+800,76 szelvényének jobb oldalába 

csatlakozik. 2. Járda kialakítása a 4102. sz. ök (Kossuth út) belterületi szakaszán ~1 km hosszan 

térkőburkoklattal 3. Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény felújítása Bátori u, Arany János 

u.(Harangodra vezető) kerékpárforgalmi létesítmény ~2,2km  

 

8. TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 „Zöld Nagykálló Projekt – Nagykálló városközpontjának 

környezet- és energiatudatos megújítása 

A projekt konzorciumi partnerei: Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális 

Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nagykállói Városvédő Egyesület. A projekt összköltsége 449.999.694.- 

forint, melyből Nagykálló Város Önkormányzata 66.107.694.- forint összegű támogatást nyert. A 

projekt célja a település klímabarát fejlesztése, emellett a települési és térségi szerepkörökből adódó 

hiányosságok megszüntetése környezettudatos és egészségtudatos beruházások és kiegészítő 

tevékenységek megvalósításával. Az önkormányzata a projektelőkészítő tevékenységekben, a 
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Napstrand öltöző épületének felújításában, valamint a rekreációs sétaövezet kialakításában és a 

projektmenedzsment, valamint egyéb szakértői tevékenység biztosításában vesz részt. A projekt 

tervezett fizikai befejezése 2020. október 31.  

Fel nem használt támogatás összege 65.205.994.- forint, melyből a támogató hatóság a tartalék 

összegét, 3.810.000.- forintot még nem folyósított. 

 

9. TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 „A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program 

Nagykállóban” 

A projekt konzorciumi partnerei: NYIFE Nyírségi Ifjúsági Egyesület, Nagykálló Városért Alapítvány és a 

Nagykálló Városvédő Egyesület. A projekt összköltsége 78.905.350.- forint, melyből Nagykálló Város 

Önkormányzata 70.980.550.- forint összegű támogatást nyert. A projekt célja a szegregátum 

lakosságának társadalmi felzárkóztatása, társadalmi mobilitás javítása, közösségfejlesztés.  A projekt 

tervezett fizikai befejezése 2021. december 31. 

Támogatási összeg folyósítás még nem történt. 

 

10. TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése- A jövő bölcsődéje 

Nagykállóban” 

Nagykálló Város Önkormányzata a 4320 Nagykálló, Bajcsy Zsilinszky út 461 hrsz alatti ingatlanon 3 

csoportos, 36 férőhelyes bölcsőde építésére vonatkozóan pályázatot nyújtott be. Az igényelt 

támogatás összege 354.999.999.- forint, mely támogatás 100%-os finanszírozású. 

A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma 2021.06.30. 

 

Rumobil  (Negatív demográfiai változással érintett európai térségek városon kívüli 

közlekedése)(55 000 000 Ft) 

A program célja hogy adott szempontból egy területi egységként értelmezhető több országból álló 

terület közösen keressen megoldást a térséget érintő azonos ügyű problémára jelen esetben a vidéki 

közlekedés nehézségeire 

A projekt keretébe Nagykálló a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal együtt működve, új 

busz megállok építését és korszerű  utas tájékoztatási rendszer került kialakításra  2019-ben. 

 

11. Gombaüzem létesítése 

Nagykálló Város Önkormányzata a Fungaria Bio Zrt-vel 2018. november 16. napján megállapodást 

kötött, hogy együttműködik a létesítendő komposztgyártó, gombafeldolgozó és gombakutató központ 

megvalósításában. A beruházási területet érintő tulajdoni viszonyok rendezése, terület adásvételi, 
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valamint kisajátítási, telekalakítási és településrendezési eljárások lefolytatása. A Fungaria Bio Zrt. 

kötelezettséget vállalt arra, hogy a felmerülő költségeket megtéríti az önkormányzatnak. Nagykálló 

Város Önkormányzata kiadása a gombaüzem létesítésével kapcsolatban 2019. szeptember 30. napjáig 

6.102.553.- Ft, melyből a Fungaria Bio Zrt. 4.191.000.- Ft összeget térített meg. 

 

Természetesen jelen beszámolómban felsorolt feladatok korán sem fedik le valamennyi 

tevékenységünket és nem is csak az önkormányzati dolgozók végzik, hiszen részesei 

valamennyien azok, akik az önkormányzatnál, intézményeinél, az önkormányzat cégeinél 

foglalkoztatottak.  

 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a képviselő- testület tagjainak, a 

bizottságok tagjainak, valamennyi munkatársaimnak a 2019. évi munkáját. 

 

Még egy fontos dolog van, amit szeretnék elmondani. Jogosan vagyunk itt, én is és  alpolgármester úr 

is. Továbbra is elvégezhetjük azt a feladatot, amivel megbízott Nagykálló lakossága.  

Megjött az állásfoglalás az összeférhetetlenségünkről. Mi tudtuk, hogy mi lesz benne, de már 

hivatalosan is elmondhatom, és csak idéznék a levélből egy gondolatot, hogy a helyére kerüljön ez a 

történet, és végre valaki megnyugodjon, valaki meg elfogadja, hogy ez 5 évig így fog működni, és 

remélem, hogy eredményesen fogunk dolgozni. Lezárult egy korszak. Remélem, hogy a karácsony és 

az advent végével mindenki megnyugodhat, lesz ideje átgondolni az 1-2 hónap történését, és elfogadja 

a tényeket. 

  

„A fentiekre tekintettel szakmai véleményem szerint az állammal vagy annak képviselőjével kötött 

magánjogi szerződés fennállása nem tekinthető a Kormánytól vagy annak tagjától származó olyan 

kinevezésnek vagy megbízatásnak, mely megalapozza az Mötv. 36. § (1) bekezdésének a) vagy h) 

pontjában meghatározott összeférhetetlenségi okot.” 

 

Tehát van, akinek az életében egy korszak lezárult, a miénkben pedig most kezdődik. Úgy gondolom, 

hogy senki nem állíthat meg abban, hogy tényleg a fejlődés útjára lépjünk, és elkezdjünk 1000 %-kal 

dolgozni azon, hogy  a városunk szebb, jobb és még élhetőbb legyen. 

 

Az elmúlt bő egy hónap, másfél hónap, amit aktív munkával tölthettünk néhány gondolatot szeretnék 

mondani róla. 
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Sok energiát felemészt a felesleges indulatkeltés, és ezek megválaszolása, vagy lereagálása, vagy a 

megfelelő hatóságnál a saját igazunk igazolása, vagy éppen tájékoztassuk az aktuális ellenőrző 

szervet. Attól függetlenül dolgoztunk aktívan, és dolgozni is fogunk. Az elmúlt másfél – két hónapban 

több olyan dolog volt, ami meghatározta a munkánkat.  

A múltban valamilyen szinten - hiába voltunk én is és alpolgármester úr is részesei az előző 

ciklusnak,- sok mindennel mi sem lehettünk tisztában. Ezzel kapcsolatosan én úgy gondolom, hogy 

elértünk arra a szintre, hogy nem kell a múlttal foglalkoznunk ilyen mélyen, hanem el tudunk kezdeni 

dolgozni a saját ötleteink, saját irányvonalunk kialakításában, és ennek megvalósításában. Több 

tárgyaláson volt szerencsém részt venni, illetve képviselni a várost. Egy beruházás elindult az ipari 

parkban, ami a jövő évben már termelni fog. Egy étrend-kiegészítő üzem valósul meg, ami úgy 

gondolom, hogy egy fontos mérföldkő az életünkben.  

Volt szerencsém a múlt héten egyeztetni a következő beruházás kapcsán, ami eddig csak elméleti 

szinten működött. Megkapta az egyedi Kormány támogatást, és tavasszal nagy lendülettel fog 

megvalósulni egy tényleg XXI. száradba mutató technológiát használó ledgyártó üzem. Szép remények 

elé nézünk. Én bízom benne, hogy az ipari park lassan benépesül, és még gyorsabban tud a város 

fejlődni, és tényleg eredményesebbek tudunk lenni. 

Az intézményvezetőinkkel és a városban működő szervezetekkel, egyesületekkel, sikerült személyesen 

is találkozni, rengeteg időt igényelt, amire az ember tényleg mindenkit meg tudott tisztelni az idejével, 

de innentől fogva úgy gondolom, hogy a tiszteletköröket minden irányba sikeresen lefutottuk. Most 

már tényleg 100 %-ban a feladatokra tudunk koncentrálni.  

 

Elindult az első közfoglalkoztatási programtervezésünk, amiben igen aktívan vettünk részt. Nagyon 

fontos a város életében most is és a jövőben is, ezzel kapcsolatosan bízunk benne, hogy lényegesen 

sikeresebbek és eredményesebbek tudunk lenni. 

 

Fontos egyeztetéseket és tárgyalásokat végeztünk a nagykállói Harangoddal kapcsolatosan. 

Megpróbáljuk most ezzel a kotrással és a körbejárhatóságának kialakításával kihasználni azt a 

lehetőséget, hogy munkagépek vannak a területen, és úgy kialakítani a partot, és a tómedret, valamint 

a környékét, hogy a város érdekeit a legjobban tudja majd szolgálni. Körbejárható lesz, és úgy 

gondolom, hogy újra  aktív része lehet a város életének. Ez egy nagyon fontos és több tárgyalást 

igényelt, hogy idáig eljutottunk, de mindenképpen a sikerek között említeném. 

 

Szeretném megemlíteni azt, hogy örömmel töltött el, hogy a sok kulturális esemény között egy nagyon 

színvonalas, rendezvényen vehettem részt, ez pedig a kórustalálkozó. Nagyon szép számmal  
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látogatták meg, és különösen sok énekes vett részt rendezvényen. A Cantarella Kórus szokásos év 

végi koncertjét is hallhattuk, ami egy nagyon csodálatos élmény volt számomra, és  úgy 

gondolom,mindenki számára. Már most ajánlom a lakosság figyelmébe, hogy a jövő évben vegyen 

részt, mert ténylegesen egy kihagyhatatlan élmény volt.  

Az advent időszakában külön köszönöm azt, hogy olyan sokan részt vesznek a városi 

gyertyagyújtásokon. Egyúttal szeretnék mindenkit meginvitálni az utolsó gyertyagyújtásra 22-én, ahol 

műsorral és egyéb apróságokkal próbálunk kedveskedni a lakosságnak.  

 

Ennyit szerettem volna mondani 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

Szavazásra tenném fel a beszámolót! Aki egyetért a beszámolóval, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Önkormányzat képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta beszámolót. 

 

Felkérem Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy ismertesse a beszámolóját! 

 

Tárgy: (2.tsp.) Tájékoztató Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-

testületének 2019. évben végzett munkájáról, a jövőben megvalósítandó tervekről 

Előadó: Bogdán Zoltán elnöke 

 

Bogdán Zoltán RNÖ elnöke: Tisztelettel köszöntöm Polgármester, Alpolgármester urakat, Képviselő-

testület Tagjait! Tisztelettel köszöntöm Őrsparancsnok Urat, a Jelenlévőket! 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete, amit csak tud mindent meg tesz annak 

érdekében, hogy a romaság jobban és hatékonyabban tudjon dolgozni a képviselő-testülettel.  

Az elmúlt év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a romaság kultúrájának tanítása, megőrzése és sok 

más feladat ad munkát. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kultúránkat tovább tudjuk adni, 

tovább tudjon fejlődni. Több esetben szerveztünk rendezvényeket, és meg kell mondanom, hogy 

eredményes volt. Nagykálló Roma Nemzetiségi Önkormányzata olyan kultúrát szeretne létesíteni, ami 

jobban fejlődne a gyermekek körében.  

 

Együttműködési megállapodást kötöttünk az oktatási intézményekkel. 
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A képviselő-testület fontosnak tartja a gyerekek tekintetében, hogy az egyetlen kitörési pont a tanulás. 

Programjainkban törekszünk a roma és nem roma gyerekek közös munkájára. Érettségit adó 

középiskolába való bejutásnak minél nagyobb számban történő segítése a célunk. Útravaló 

ösztöndíjban vettünk részt, amelyet az Oktatási Minisztérium indított el. Számos gyerek jött hozzám, 

akiknek az ajánlásokat megcsináltuk. Szeretnénk folytatni a munkánkat. 

Megköszönöm azoknak, akik minket megválasztottak, hogy ránk szavaztak, 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak! 

 

Szeretném megszavaztatni a beszámoló elfogadását! Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon! 

 

Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a beszámolót. 

 

Horváth Tibor: Köszönjük szépen Bogdán Zoltán Elnök Úrnak a beszámolóját! 

 

Tárgy: (3.tsp.) Lakossági kérdése, hozzászólások 

 

Horváth Tibor: Kérem a jelenlévőket, hogy kérdéseiket tegyék fel, amennyiben javaslat van, azt 

mondják el! 

Amennyiben nem tudjuk megválaszolni a kérdéseket, akkor 15 napon belül írásban adjuk meg a 

választ. 

 

Radics László Nagykálló, Debreceni úti lakos:  Hiányolom, hogy a testületi üléseken és most ezen a 

közmeghallgatáson sincs hangosítás.  

Ha van technika, akkor tessék használni! Nem lehet hallani a TV-ben a közvetítést. 

 

Horváth Tibor: Igen tudjuk, sajnos technikai probléma. 

 

Takács Andorné Nagykálló, Budai Nagy Antal úti lakos: Nagyon sok szép számot hallottunk itt. 

Amikor képviselő-testületi ülés van, akkor folyamatosan mindig megszavazzák a hitel felvételét. Kinek 

a nyakára veszik fel a hitelt? Akik aláírják, ki fogják fizetni a nagykállói lakosok helyett? Ezen nagyon 

szeretném, ha elgondolkodnának, mert mi nem ezt vártuk akkor, amikor polgármester úr itt megígérte 

választás előtt, hogy a lakosoknak a véleményét kikéri. Az előbb azt mondta, hogy „majd mi eldöntjük”. 
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Nem! Nagykálló lakossága szeretné eldönteni, mert Ön erre esküdött fel, minket szolgál! A többi 

képviselővel együtt. Mi ezt szeretnénk. Gondolom, hogy nem a saját nevemben beszélek. 

 

Sőrés László alpolgármester úr kiküldött ma egy képeslapot. Köszönöm szépen visszautasítom! Akinek 

lelkiismerete ezt diktálja, hogy hitelt hitelre vegyen fel a nagykállói lakosokra, meg leírhatja ezt a 

vállalkozásából, hogy mindenkinek kiküldi a képeslapot, hát könyörgöm.  

 

Megcsinálták a buszmegállókat. Szeretném beállítani alá azt, aki megtervezte, illetve aki kivitelezte a 

Korányi Gimnázium előtt lévő buszváróban. Az eső elől beállni nem lehet, mert nincs tető a fejük felett. 

Alá folyik a víz, ott áll meg az épület alatt, mert úgy van megcsinálva.  

Szégyellem, hogy Nagykállónak ilyen képviselő-testülete van, aki semmit nem tud normálisan 

létrehozni. Elhiszem, hogy most kezdték el, illetve nem mindenki, akkor mi lenne, ha odafigyelnének a 

városra.? Annyira le van épülve. Menjenek el a többi városba, nézzék meg a falvakat, hogy néznek ki 

hozzánk viszonyítva. Ez város Önök szerint?  

 

Horváth Tibor: A város semmilyen hitelt nem vett fel, hanem egy hitelkeretet újított meg. A hitelkeret 

az azt jelenti, hogy a hitel rendelkezésre áll, és bármikor van lehetőségünk hozzányúlni. Ugyanaz, mint 

egy sima lakossági számlán van egy hitelkeret. Ha szükség van rá hozzányúlok, onnantól kezdve 

vettem fel a hitelt. Amíg nem nyúlok hozzá, addig az ott van a számlán. Tehát semmilyen hitelt nem 

vett fel az önkormányzat ebben a ciklusban.  

 

A képeslappal kapcsolatban nem tudok az Ön által elmondottakra szavakat. Más örül neki. 

Mindenkinek szíve joga, hogy elfogadja vagy nem, gyújtósnak felhasználhatja a téli tüzelőhöz. 

Köszönjük szépen a véleményt! 

 

A buszmegállóval kapcsolatban két dolog van, amit külön kell kezelni. Egyrészt a magasságából adódó 

probléma az, hogy bever alá az eső. Arra nincs megoldás, mivel szabvány. Amiről Ön beszél, az, hogy 

beázik, mert nincs teteje. Ez két külön dolog.  

A beázást már beszéltük az építésszel, aki ezeket tervezte, és fog tervezni ahhoz az építményhez illő 

tetőt.  Tehát ezt orvosolni fogjuk, vagyis tudunk a problémáról. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Szeretnék én is válaszolni erre! 

A hitellel kapcsolatban nagyon fontosnak gondolom, ezt az információt, mert polgármester úr egy 

kicsit félre  tájékoztatja a lakosságot. Igaz, hogy egy 100.000.000,-Ft-os hitelkeretet újított meg az 
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önkormányzat, de hogy 3 md-os összköltségvetése van, így azt gondolom, hogy nem kellene ez a hitel 

ilyen költségvetés mellett. Annyi megtakarítást kellene képezni, hogy 100.000,000-Ft-ja legyen 

folyamatosan megtakarításként. 

A másik, ami úgy gondolom, hogy nagyon súlyos félrevezetés, hogy nem az önkormányzat vette fel a 

hitelt, hanem a különböző cégek, amelyek brutális mértékben el vannak adósítva, és azon hitelek 

mögé állt az önkormányzat. Van 135 móFt-os hitele is például az önkormányzatnak, amit fizet. A 

Három Cserje Kft.-nek is van 300 móFt-os hitele, amit az önkormányzat kezesként fizetett és fizet. A 

Teszovál Kft-nek is van 50móFt-os hitele. Én azt szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor itt valós 

információkat próbáljunk meg adni, hiszen brutális mértékben el van adósítva az önkormányzat, és  az 

önkormányzati cégek is.  

 

A buszváróval kapcsolatban az, hogy befolyik alá a víz, és nem kifelé folyik, az megint egy kivitelezési 

probléma. Nyilván az akkori képviselő-testületnek le kellett volna ellenőrizni a kivitelezési munkát.  

 

Az önkormányzati törvényben benne van, hogy ez az egy alkalom, amikor nem a polgármesternek 

kellene itt hosszasan beszélni,hanem a lakosságnak. Nem kellene itt fárasztani egy órán keresztül a 

lakosság figyelmét,hanem át kellett volna adni a szót.  Az Ötv. 54. §-ában egyértelműen benne van, 

hogy a képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen 

a helyi lakosság és helyben érdekelt szervezeteknek a képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és 

javaslatokat tehetnek. Tehát erről szól, nem a polgármester beszámolóját kell hallgatni. Az lenne a 

javaslatom, hogy a jövő évi közmeghallgatás kapcsán, ha lehet minimálisra vegyük a beszámolót, 

inkább a lakosság szavára figyeljünk oda, mert ez az egy alkalom van erre kijelölve.  

 

Bitó Norbert  nagykállói lakos:  Polgármester Úr! Valós ez az eladósodás? 

 

Horváth Tibor: Egyrészt kezdjük az elején. Voltak személyek már jelentkeztek Ön előtt. 

Feltettek egy kérdést, az önkormányzat vett-e fel hitelt?  Én megválaszoltam, hogy az önkormányzat 

nem vett fel hitelt.  

Ha képviselő úr a valóságot akarja elmondani, akkor azt is mondja el, hogy nem most vették fel, 

hanem ezek korábbi hitelek, amik folyamatosan törlesztve vannak.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Ez a képviselő-testület szavazta meg a hiteleket.  
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Horváth Tibor: A legtöbb hitel már korábban is meg volt. Egyébként az előző testület sem vett fel 

hitelt. 

 

Én még most is fenntartom a jogot arra, hogy azért vannak itt az emberek, hogy kérdezzenek. Ettől 

függetlenül nem fogok a képviselő úr igényeihez alkalmazkodni, hogy jövőre kevesebb legyen a 

beszámolóm, mert akkor az a gond, hogy a lakosság nincs tájékoztatva. Azért vagyunk itt, hogy először 

tájékoztassuk a lakosságot az elmúlt évben történtekről, és utána mindenki felteheti a kérdését. 

 

Bitó Norbert  nagykállói lakos:  Egy kérdésem lenne, és egy gondolatébresztőt szeretnék mondani. 

Másfél héttel ezelőtt beadtunk egy petíciót közel 100 cigány ember aláírásával, hogy az Akácos úti 

Közösségi Házban lévő egyik dolgozót nem szeretnénk, hogy a továbbiakban ott dolgozzon. Mindezt 

arra alapozzuk, hogy a helyi romák nem szeretnék, ha ott dolgozna. Az eddigi munkássága alapján nem 

tartják alkalmasnak. Vannak még egyéb más kritériumok, amiket nem szeretnék most elmondani, mert 

az hosszú lenne. Ezt szeretném megkérdezni, hogy ez a dolog hogy áll, illetve mi lesz a 

következménye? Nagyon bízom benne, hogy 100 ember véleményét és akaratát nem fogják a szőnyeg 

alá seperni.  

 

A másik, amit szerettem volna mondani, az már a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőihez szól. 

Az elnök úr beszámolójában elhangzott, hogy nem igazán tud mit mondani a 2019. évről. Azon 

gondolkodtam, hogy is lehet ez, hiszen több mint 2 móFt-ot költöttek el különböző rendezvényekre. Ki 

az, aki ezekről tud, vagy éppen ott volt, vagy hallott róluk? 

 

Hamza Róbert RNÖ elnök-helyettese: Tisztelettel köszöntöm a Jelenlévőket! 

Én úgy gondolom, hogy élve polgármester úr szavaival, akárhogyan idegeskedtek, jogosan vagyunk itt. 

Az emberek megválasztottak. 

Jegyző asszonyhoz voltál fenn a hivatalban, és kikérdet a jegyzőkönyveket, számlákat. Számlák 

szerepeltek a hozzád eljuttatott anyagokban, megnézted, megbizonyosodtál róla?  

Lehet dobálózni! Tudásunkhoz mérten, amire felesküdtünk, mi betartottuk. 

 

Rézműves Miklós nagykállói lakos : Nem tisztességes itt egy sem! Itt van a testületben Orosz Mihály 

Zoltán! A beteg gyermektől is elvette a lakást Érpatakon! Itt van a papír. Hatvanhat háza van. Ezt nem 

mondják itt?  

A közösségi házban csak az a dolgozó tud összehozni programokat, meg az embereket!  

Milyen 100 cigány írta alá? 
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Hamza Róbert RNÖ elnök-helyettese: 5 éven keresztül tudásunkhoz képest és lehetőségeinkhez 

képest végeztük feladatunkat. Ki fogunk állni a roma emberek mellett. Biztos vagyok benne, hogy nem 

fogunk szégyent vallani.  

 

Horváth Tibor:  Az előző években én is több rendezvényen részt vettem, amit a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat rendezett.  

A közösségi házról tudni kell, hogy valamikor egy pályázat keretében valósult meg, ami már régen 

lejárt. Ebből kifolyólag nincsen kötelezettségünk a nyitva tartásra, de ettől függetlenül, nagyon 

tartalmas és minőségi programokat tudunk oda vinni. A következő évre a jelenlegi csapatnak és a 

Városvédő Egyesületnek köszönhetően nagyon komoly programtervei vannak, prevenciós 

szakemberekkel, megelőzéssel kapcsolatosan, jogi tanácsadástól kezdve, pénzügyi tanácsadáson 

keresztül sok olyan hasznos alkalom lesz, ami úgy gondolom, hogy a környéken élőknek 

mindenféleképpen hasznos lehet.  Én úgy gondolom, hogy annak a közösségi háznak csak kialakult 

neve az, hogy roma közösségi ház, az egy Akácos úti közösségi ház. Attól függetlenül, hogy a 

környéken élők többsége roma, nem indokolja semmi, hogy roma vagy nem roma dolgozik ott, és az a 

dolgozó milyen pozíciót tölt be. Egyébként a háznak nincs vezetője, hanem egységben az összeszokott 

csapat dolgozik ilyen eredményesen. Nyilván megkaptuk a petíciót, az aláírásokat. Ki fogjuk vizsgálni, 

de én továbbra is úgy gondolom, hogy ott mindenféle atrocitás ellenére a megfelelő ember van a 

megfelelő helyen, és itt minden dolgozóra gondolok, akik ott részt vesznek a feladatokban. 

 

Bitó Norbert  nagykállói lakos: Mindenről beszéltek, amit én nem is kérdeztem. Az, hogy megnyerték 

a választást. Örülök neki, soha nem vitattam, ez egy tény.  

Én arról beszéltem, hogy ebben az évben mennyit költöttek. Említetted jegyző asszonyt, igen ideadta a 

kért dokumentumokat. Egyetlen egy darab számla sincs benne. 

Én úgy fogalmaztam, hogy Akácos úti közösségi ház, ami egy elnevezés, amit a mi körünkben  

egyébként művelődési háznak neveznek. Innentől kezdve kötelesség fenntartani. Amit el szeretnék 

mondani, hogy ott programok valósulnak meg, az igaz. Azt, hogy ott tényleg történtek dolgok, igaz, de 

én nem erről beszéltem. Én arról beszéltem, hogy ott van egy ember, akit nem szeretnének látni a 

romák.  

 

Horváth Tibor: Én ehhez csak egy arányszámot szeretnék mondani. Az aláírásgyűjtő íven van több 

ember, aki kétszer írta alá, azon kívül Nagykállóban kb. 1100 roma él. Mérlegelni kell a helyzetet. Ez 
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alapján úgy gondolom, hogy nem lehet elindulni, hanem a szakmai munkát kell figyelembe venni, és 

ezt kell mérlegelni.  

 

Neaumann László nyíregyházi lakos: Az utóbbi 10 évben Önök, mint fideszes képviselők 

leamortizálták a várost. A városban nincs élet, a fiatalok menekülnek. Nincs munkahely, nincs semmi.  

Szégyen, ami a városban van. A civileknek kell összefogni, hogy a Korányi Ház felújításra kerüljön. A 

sport hol van? A kultúrház megmentéséről beszéltél Tibor a kampányfilmedben. Hol van a statikusnak 

a véleménye, hogy le kell bontani? Fel kell újítani a régit.  

Gombaüzem. Volt lakossági fórum, mindenki láthatta, hogy nem kér Nagykálló gombaüzemet. Főleg 

úgy, hogy keresztül kell menni a városon a szállítóknak. Meg kell keresni a tulajdonosokat, hogy el 

akarják-e adni a területet az út megépítéséhez, nem kell elkapkodni semmit.  

Nézzünk körül a településeken, Nagykállóhoz képest kis faluk, és meg kell nézni, hogy milyen 

csomagokat adtak. Amit Nagykállóban adtak, az szégyen, az, hogy a költségvetésből évek óta nem 

lehet többet adni.  

Szégyen az, hogy a városközpontban nagyobb helyeken saját telkek, épületek vannak. Hogy került oda, 

milyen áron, lehet, hogy ennek is utána kell nézni.  Hogy lehet az, hogy egy akkora terület, mint a 

piactér és melletti rész, egy emberé? Az önkormányzat épülete mellett lévő terület hogy kerülhetett 

olyan nagy az ügyvédnő tulajdonába?  Hogy lehet az, hogy a gombaüzemet 200 Ft-os négyzetméter 

áron akarják eladni?  

Nézzük meg a Juhász Zoltán munkásságát. Ebben igazad van Tibor, hogy felejtsük el a múltat. Ő már a 

múlt. Majd el lesz számoltatva. 

Azon a területen – gombaüzem helye -  már volt egy Uniós pályázat kiírva, elvileg egy sárkányszörf 

kapcsán oktatatnak sok embert. Most ugyanarra a területre gombaüzem lesz, egy nullás cég. Nincs 

egy szakember, aki meg tudná vizsgálni, hogy egy olyan cég, akinek nulla forint bevétele van évek óta, 

nem tud felmutatni semmit, ők szeretnének itt üzemet létrehozni?  

Azt ne felejts el, hogy a civilek tettek oda, és nem biztos, hogy 5 évig ott leszel, ha a civilek ellen teszel 

a döntésekkel, mint a gombaüzem, és nem lesz haladás Nagykállóban! 

Parkoló, kell a parkoló. Az iskola mellet a korlát mozog, a gyerek kiesik az útra.  

 

Horváth Tibor: Köszönöm szépen a beszámolót!  

Kezdjük onnan, hogy én nem értem az egészet, hogy ha 10 éve ennyire rossz minden, akkor mit 

keresel itt?  

A választás október 13-án volt. Eltelt azóta 2 hónap, nyilván ennyi idő alatt fel kellett volna újítanunk a 

Korányi Házat, új focicsapatot kellett volna létrehozni, kézilabda egyesületet elindítani, és minden 
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egyéb dolgot. Tehát ennyi idő alatt nagyon sok mindent meg kellett volna csinálnunk, de nem vagyunk 

rá képesek, mert emberek vagyunk. Vannak terveink, elmondtam, és úgy gondolom, hogy ebben a 

testület is egyetért.  Hosszú és rövid távú terveinket kell kialakítani a jövő évben. Az elmúlt kettő 

hónapban minden nap keményen dolgoztunk azért, hogy átvilágítsuk a rendszert, hogy átlássuk a  

dolgok működését, és a jövő évnek úgy tudjunk neki menni, hogy eredményeket tudjunk hozni. Lehet 

itt becsmérelni a munkánkat. Kettő hónap alatt, ami tőlünk telt megtettük.  

A parkolót azért építettük, mert az volt a legégetőbb probléma. Attól függetlenül ugyanúgy vannak 

problémák, és lesz olyan korlát, ami jövőre fog kilazulni, és jövőre is lesznek olyan feladataink, amire 

azt mondom, hogy lehet, hogy hamarabb meg kellett volna oldani, de nem érünk oda. Vannak 

feladatok, amiket ütemeztünk, vannak, amelyekre ad-hoc jelleggel kell reagálni. Nem csak a magam 

nevében beszélek, mert én a feladatnak csak egy részét végzem el, mellette ott van egy nagyon 

komoly stáb, ott vannak a polgármesteri hivatal dolgozói, a közfoglalkoztatásban dolgozók. Nagyon 

komoly munkát végzünk el napról-napra. Én  úgy gondolom, hogy attól függetlenül a halottak napjára 

nagyon szépen látványosan  tudtuk hirtelen rendbe tenni a várost, elindult egy folyamat, amit azóta is 

fenn tudunk tartani.  E mellett van egy beruházás, ami folyamatban van, és nyilván tervezzük a jövő 

évet. 

Az, hogy itt semmi nincs és minden pusztul, én nem így gondolom. Nyilván, ha minden tökéletes lett 

volna, akkor én ma nem vagyok itt. Akkor a polgármestert úgy hívják, hogy Juhász Zoltán, és minden 

megy úgy, ahogy eddig. De mivel én vagyok itt, gondolom, hogy az emberek elégedetlenek voltak. Úgy 

nem lehet dolgozni, hogy folyamatosan az embernek azzal kell foglalkozni, hogy éppen milyen 

kitalációra reagáljunk. Ez így nyilván sokkal nehezebb és kevésbé hatékony, mint ha a saját 

lendületünkkel tudnánk dolgozni. Ettől függetlenül mindent megteszünk. Az, hogy jogi tanácsadást is 

kaptunk, köszönjük szépen, de erre vannak emberek. A gombaüzemmel kapcsolatosan, a 

tulajdonjogokkal kapcsolatosan.  

A gombaüzemre és egyéb okos meglátásra vonatkozóan el kell mondanom, hogy meg kell nézni egy 

nyíregyházi, nyírbátori ipari parkot. Azoknak a cégeknek, amelyeknek van egy olyan logója, mint egy 

legó vagy  egy electrolux, vagy ilyen gyárak, nyilván nem üresen jönnek ide. Meg kell nézni azokat a 

beruházásokat, amelyek új cégek, mondjuk egy XXI. századi technológiával ide akar jönni, nullás cég. 

Elmondom, hogy a következő cég is, aki februárban fogja elkezdeni az építkezést, az is nullás cég. 

Semmi nincs mögötte. Van egy 1,5 mdFt-os egyedi kormánydöntés a projektje mögött, mert olyan az 

ötlete, és olyan  háttere van gazdaságilag, hogy van mire hitelt építeniük, van lendületük hozzá.  

Nyilván nem lehet forgalma egy olyan cégnek, amely erre épült fel. Ha elindul, termelni fog, akkor nem 

lesz nullás cég. Ez általánosságban így van.  
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Azzal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mi nem szolgáljuk ki képviselő úr igényeit papíron, ez 

nem igaz, mivel két napig szkennelt a múlt héten az egyik hivatali dolgozó 2000 oldalt. Ha azt 

valójában okával átnézi, akkor nem lenne igénye új anyagra. Az SzMSz szabályozza, hogy ki, mit és 

milyen formában kap meg. Ettől függetlenül a kollégák igyekeznek segíteni. Nyilván vannak határidők, 

kötöttségek, amikor nem tud egyik percről a másikra  a hivatal dolgozója ad-hoc jelleggel  anyagot a 

rendelkezésére bocsátani. Van türelmi idő, amit képviselő úrnak is el kell fogadni.  

 

Márton Lászlóné nagykállói lakos: Jelenleg a Szilágyi István Emlékházat, a Korányi Házat és a 

Tanodát én irányítom. Nem értem ezt a Korányi Háznál, hogy mi a gond, mert még a múlt hónapban a 

Virágos Sándor úrral végig néztük. Tehát elindult valami. Én ide születtem, és igen 30 éve volt 

néptáncpedagógus vagyok, és pedagógus, és a Nagykálló hagyományaiért élek. 30 éve volt Kállai 

Kettős, én is részese voltam. De ha ebbe kapaszkodunk, akkor nem haladunk sehová. Nagyon szépen 

kérem Önöket, hogy ne a múlttal foglalkozzunk. Nyilván az előző testületben is voltak a jelenlegi 

képviselők közül többen, és nyilván tanultak belőle. Egy új korszak kezdődött. Ha Nagykállóban 

szeretnénk valamit, akkor menjünk már előre.  Az óvodásokkal elkezdtük a táncot. Lehet, hogy csak 20 

év múlva, de lesz Kállai Kettős Táncegyüttes. Nagyon szépen kérem a kállai lakosságot! Most nagyon 

el vagyok szomorodva, hogy nem arról van szó, hogy hogyan lehet előre lépni, hanem egymást 

piszkálják az emberek. 

 

Gyöngyösi Zsuzsanna Nagykálló, Bocskai úti lakos: Több, mint 40 éve vagyok újságíró, soha az 

életemben egyetlen egy sajtóperem nem volt. Ez azt jelenti, hogy én bármit leírok, azért vállalom a 

felelősséget. Kettő darab újságot készítettem a  választás alatt. Gondolom sokan elolvasták. Azokban 

4 db szórólap volt a Miskolczi István, Radics László, Lázár László és a sajátom. Ezen kívül semmiféle 

szórólapot nem készítettem. A választás után készítettem még egy újságot, és most készül a 

következő. Amit én ebbe leírtam az mind valós, mind igaz, mindent vállalok az utolsó szóig. Ha én 

mocskolódni vagy bárkit is sértegetni akartam volna az igazságon túl, akkor bizony Orosz Mihály 

Zoltán nem biztos, hogy ott ülne most ebben a székben. Olyan bizonyítékok vannak a kezemben, 

amelyeket nem lehet cáfolni. Én nem ismertem az itteni, nagykállói embereket, hiszen még csak 1,5 

éve költöztem ide. De érdekes módon én ide költöztem, és a lányom is idejött, itt tanít a Korányi 

Frigyes Gimnáziumban. Ő már 10 éve itt él, és szeret itt élni. Nagyon kevés embert ismerek, de 

meglepődtem azon, hogy azt hittem, hogy itt jó emberek laknak. Nagy többségében azok, de azért 

tapasztaltam olyan dolgot, hogy nem is ismer az illető, de a becsületemet, a tisztességemet 

megkérdőjelezve irkál a facebookra. Amikor megkérdeztem, hogy ismersz engem, tudod, hogy ki 

vagyok, nem válaszolt, majd a férjével válaszoltatott. Találkoztam nagyon jó emberekkel, és úgy 
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gondoltam, hogy segítek a magam módján. Volt, aki meglátogatott engem, de csak azért, mert Orosz 

Mihály Zoltánról szeretett volna információkat szerezni tőlem. Az előttem szóló pedagógus hölgyet 

háromszorosan tapsolom meg. Én azt hittem, hogy itt mindenki Juhász Zoltánt akarta leváltani, 

legalábbis ezt hallottam a 1,5 év alatt. Amikor leváltották, utána meg rögtön azt, aki mellé gyakorlatilag 

odaálltak. Egy választás arról szól, hogy a nagytöbbség valakit megválaszt. Ez akár tetszik, akár nem, 

elfogadjuk. Egyik pártnak sem vagyok tagja egyébként.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Mivel személyesen meg lettem szólítva itt az úr által szólnék néhány szót. 

Ami egy kicsit az Ön részéről furcsa. De ha annyira kíváncsi a lakásépítésemre, mert valószínűleg más 

dolgot nem talált velem kapcsolatban hát elmondom. 1993-ban vásároltuk meg a telket, kb. 

négyszeres áron, mint amennyibe annak idején itt került egy építési telek. Az egy szeméttelep volt. 

1993-ban nem voltam képviselő, nem voltam senkinek az ismerőse. Beadtunk egy kérelmet erre a 

területre, és megvásároltuk. A családommal jelenleg is ott lakunk, mi építettük fel a házat. Egyébként, 

hogy ilyen jó környék lett belőle az nem az én érdemem, hiszen én mellém költözött a polgármesteri 

hivatal.  Úgy gondolom, hogy mindenki ott építkezik, és ott lakik, ahol akar. Nem hiszem, hogy Önnek 

ezzel elszámolni valóm lenne. Van tisztességes megélhetésem, és fenn tudom tartani a 

lakóépületünket a családommal együtt. Én azt hiszem, hogy ezt a témát lezártam a magam részéről.  

 

Mindenki azzal jön, hogy változást akartak a városban, és mit keresünk mi itt. Megválasztottak minket 

a nagykállói lakosok. Én elfogadom, hogy Önnek ez a véleménye, de ezt a hangnemet, amit Ön 

megenged magának velünk szemben, ezt kikérem magamnak! 

 

Orosz Mihály Zoltán: Még mindig nem értik, hogy mi a problémám. Az a problémám, hogy mindenki 

nagyon jól tudja Nagykállóban, hogy rengeteg fiktív foglalkoztatás volt, hogy nem kellett egy percet 

sem dolgozni. A 2019-es évben 380 körüli közmunkás volt beírva, a mostani tervezésnél pedig már 

csak 180 fő. Tehát 200 fővel lecsökkent a közmunkás igény. 

Nem mutatják meg a közérdekű adatokat, a neveket, hogy le tudjam ellenőrizni.  

Szeretnénk a múltat átvilágítani. Azt is meg szerettem volna kérdezni, hogy a közmunkát, a fiktív 

foglalkoztatásokat mikor és ki fogja leellenőrizni?  

 

A családi vagyon kapcsán szeretném elmondani, hogy Nagykállóban a Horváth Tibor és testvérének 

földjét, a gyümölcsösbe több millió forint értékű gyümölcsfát telepítettek közpénzből, bekerítették, és 

azt 20 évig kellene az önkormányzatnak bérelnie. A Kálló Gazda Kft. ügyvezetője azt mondta, hogy 
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azon a 13 ha-os területen nem gazdálkodott a Kft. Most termőre fordult a gyümölcsös, de most sem 

foglalkoznak vele.  

Az elszámoltatást meg kellett volna csinálni, át kell világítani. Mikor fog ez megtörténni? Én azt 

gondolom, hogy a múlttal kell foglalkozni.  

 

A petícióval kapcsolatosan, amit Bitó Norbert beadott, úgy gondolom, hogy a polgármesternek 

kötelessége megmutatni a képviselő-testületnek. Ne Döbrögik legyenek a város élén, hanem vigye a 

testület elé a petíciót. 

Most is szeretném feltenni a kérdést, amit már korábban is megtettem, hogy a parkolónak mennyi az 

anyagdíja, azt ki fogja rendezni, és mennyi a munkadíja? Úgy tűnik nekem, hogy a 15 móFt csak a 

munkadíj, és x millió lesz az anyagdíj.   

A Művelődési Ház ügyében is lapítanak.  

 

Horváth Tibor: Hagyjunk már mást is szóhoz jutni Képviselő Úr! 

A beadvány sokkal később indult, mielőtt elkezdték inzultálni a közösségi házban dolgozókat. A 

beadvány a múlt héten jött be a hivatalba. Majd a testülethez el fog jutni időben.  

A videózásról annyit, hogy  most is megy az élő közvetítés a testületi ülésről. A lényege az, hogy a 

testületi ülésen a képviselők valójában azzal foglalkozzanak, amire felesküdtek. Nem híradós 

közvetítést vezényelni, és amikor hozzá akar szólni képviselő úr, akkor kezdi előröl a  badarságot, amin 

már régen túl vagyunk.  

Maga a hivatalban miért nem lehet videózni. Azért nem lehet, mert GDPR van, más hivatalban sem 

lehet. 

A parkolóról tudni kell, hogy nem volt napirendi ponton. A jog csak minket kötelez arra, hogy előre 

jelezzük, ha plusz napirend van, de képviselő úr azt mondta, hogy szánalmas, hogy mi utólag viszünk 

be a testületire egyebek napirendet. De ez rá nem vonatkozik, mert 3-5 egyéb napirendet javasol, neki 

nincs kötelezettsége, nem kell előre elküldenie, hogy mit szeretne testületi ülésen tárgyalni.  

Elmondtuk képviselő-testületi ülésen, amit tudtunk. 15 móFt a parkoló anyag plusz munkadíja. Ebben 

a térkő és a padkakő ára nem volt benne.  

Ezt a gyümölcsös dolgot is le szeretném zárni. Nem voltam még képviselő sem, amikor a gyümölcsös 

megvalósítása, meg egyáltalán az ötlet megszületett. Akkor az önkormányzatnak szüksége volt egy 

területre, ami nem állt rendelkezésre. Így jött a felajánlás, hogy ott valósítsák meg. Az a projekt úgy 

zárult, hogy fizetés nélkül 5 évig használta az önkormányzat. Minden bérleti szerződésnél szerepel a 

szerződésben, hogy a bérlő köteles a földet jó gazda módjára művelni. Ez úgy valósult meg, hogy a 

dudva magasabb volt benne, mint az almafa. Nem volt rá a Gazda Kft.-nek a programban kapacitása, 
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és ebből kifolyólag vettük vissza. A mai napon sem tudnánk ellátni a feladatot, mert nincs hozzá 

szakember, nincs hozzá eszközünk.  

Most tartunk a februárban lejáró közmunkaprogram tervezésénél, és 225 főnél tartunk tervezés 

szinten. De ezt ki lehet forgatni. Ha csökkenteni akarunk létszámot, azt a mostani valós feladathoz 

próbáljuk igazítani.  

 

Dr. Szabóné Pető Marianna Nagykálló, Simonyi úti lakos:  Egy kicsit  furcsa érzésem van.  Itt ülünk 

egy családban a gyerekek, apa anya meg veszekszik, vitatkozik. A közmeghallgatás arról szól, hogy 

hallgassák meg a lakosokat. Mi vagyunk azok!  

A közmeghallgatáson nem a számokat szeretném hallani.   

A ledes izzókkal kapcsolatosan lenne kérdésem, mert vannak szakaszok, ahol sötét van. Ha ennyit 

költöttünk rá, akkor miért van sötét? Mit takarítottunk meg ezzel?  

 

A pályázatokat én ki nem állhatom. Pályázatok arról szólnak, hogy jön sok pénz, papírozzunk jó sokat, 

és egy felületes semmi dolog nem történik, ami arányban lenne azzal az összeggel, amit kaptunk.  Én 

úgy gondolom, hogy akkor pályáznék bizonyos összegre, ha utána fenn tudom tartani a megpályázott 

projektet. 

Például hol van az Ifi-tanya. Nekem nem az a bajom, hogy lekértek pénzt, megvalósult ez a projekt. 

Nekem az a bajom, hogy nincs tovább. Gondolkodjunk hosszú távon olyan dolgokról, amelyeket meg 

tudunk előre saccolni, hogy mi az, amit a jövőben tovább tudunk folytatni.  

Csináltunk egy parkolót a Bajcsy-Zs. Endre utcán, amit nem használt ki a város, és most meg 

csináljunk oda mást. Otthon sem így gondolkodunk. Ha városnak nincs pénze, akkor a másét miért 

akarjuk elszórni,  

Az lenne a jó, ha a pályázat tovább működne, szakembereket tegyünk oda. Egy ifi-tanya is akkor 

működött volna tovább, ha szakember van ott. Ha azok az emberek elkötelezettek, akkor lehet, hogy 

kevés pénzből, de még valószínűleg most is működne. 

 

A petícióval kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy ha olyan probléma van, amely az emberek 

érzéseit, a mindennapoknak a nyugalmát zavarja, ez az első, hogy megoldjuk.  

Én úgy gondolom, hogy egy város életében az a fontos, hogy legyen egy közösség. 

 

A civil szervezetekről annyit, hogy velem Polgármester Úr nem egyeztetett.  Mi nyitottak vagyunk a 

beszélgetésre, és szeretnénk is, ha ez megtörténne.  
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Volt olyan időszak, amikor néhány ember előtt rendet raktak. Ők voltak a kiváltságosak. Én ezt nem 

szeretem. A kiváltság Önöknek sem jár Képviselő Hölgyek/Urak. Az csak annak jár, aki rászoruló. Jól 

jönne néhány rászoruló családnak egy ingyen belépő a Harangodra, a strandra, stb.  Mi rendbe 

tesszük a házunk elejét, viszont fel tudnék sorolni néhány céget, üzlethelyiséget, ahol nincs rendbe 

téve az előtte lévő terület. Rossmann, dohányboltok környéke, sok a galambpiszok. Az 

önkormányzatnak az is feladata lenne, hogy a vállalkozóknak  egy levelet kiküldjenek, hogy tartsák 

rendben a környezetüket. Hívjuk meg egy beszélgetésre, és szépen lehet velük közölni. 

Az illetéktelen szemétlerakással kapcsolatban évek óta nem történik semmi. Azt kérem, hogy 

gondolkodjanak már el közösen azon, hogy ahol nem lakik senki, nincs körbe kerítve, és folyamatosan 

lerakják a szemetet, azt hogy lehet megakadályozni.    

Én úgy gondolom, hogy a városvezetésnek az a fontos, ami nekünk fontos.  

 

Horváth Tibor: Én örömmel veszem az ilyen őszinte beszélgetést, ahol tényleg nem a 

személyeskedésről szól a dolog, hanem vannak építő jellegű kritikák.  

A led világítás: Annak idején, amikor a testület ezt elfogadta, a kivitelezésénél sokat mérlegeltünk. 

Amíg kifut a finanszírozása a világításnak, addig lényegében megtermeli a saját árát. Azért vágtunk 

bele, mert hosszú távon mindenképpen ez a jövő és kifizetődő egy-egy ilyen újítás. 

 

Az Ifi-tanya: Nem csak Nagykállóban, hanem más településeken is jellemző volt, hogy polgármesterek 

beleestek abba a hibába, hogy olyan dolgokat valósítottak meg, amiket valójában ideig-óráig lehetett 

megtölteni tartalommal, mert erre adtak támogatást. Az Ifi-tanyát megpróbáltuk működtetni, amikor a 

fenntartási kötelezettség megszűnt, akkor be lett zárva. Nem örököltünk olyan dolgot, ami folyamatban 

van, és nyűg lenne fenntartani. A jövőben pedig rajtunk múlik, hogy csak olyan beruházásokat és 

projekteket, pályázatokat fogunk megpályázni, aminek van jövőképe, fenntartható, üzemeltethető, 

tehát meg tudjuk tölteni élettel. Nem cél az, hogy élettelen, üres épületeket hagyjunk magunk után.  

 

A petícióval kapcsolatban a következőket szeretném elmondani: Volt egy korábbi petíció folyamatban, 

ahol én kértem, hogy ha úgy látják, hogy elégedetlenek, akkor indítsák el, gyűjtsék össze az aláírást. 

Legyen visszajelzés róla, és ez alapján el tudunk indulni, hogy hány ember nem ért egyet a dologgal. 

Nyilván a testület döntése is kell hozzá, de valahol mérlegelni kell azt, hogy van-e egyáltalán alapja. 

Jelenleg ebben, ami folyamatban van petíció, nincs alapja. Van egy jól működő szervezet, ahol azok az 

emberek, akik oda járnak, meg vannak vele elégedve. Igenis olyan minőségű munka van, ahová 

eljönnek megye szerte megnézni azt a munkát, hogy mit végeznek ott. Szeretném azt, hogy ha van egy 

gondolatom és egy ügy, amiért ki szeretnék állni, akkor én bízom benne, hogy támogatást fogok nyerni. 



 32

A petícióval kapcsolatosan konkrétan el tudom mondani, hogy alaptalan. Lesz olyan, aminek van 

alapja, amit természetesen ki fogunk vizsgálni, és a tudásunk legjavát fogjuk nyújtani minden ilyen 

ügyben, mert valamiért ezek a petíciók keletkeznek. Lehet, hogy egy ember egyéni érdeke, és 

felbujtott másik 10 embert, lehet, hogy 100 ember akarata.  

 

Dr. Szabóné Pető Marianna Nagykálló, Simonyi úti lakos:  Konfliktusok vannak, és nem kellene 

sajnálni a pénzt arra, hogy egy külső mediátort hívjanak meg ezeknek a konfliktusoknak a kezelésére, 

aki valóban mind a két fél megelégedésére segít a megfelelő megoldást megtalálni.  

 

Horváth Tibor:  A civil szervezetekkel történő egyeztetéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 

nyilván mindenkihez nem  tudtam eljutni, illetve nem is kerestem meg mindenkit. Ettől függetlenül 

tudom, hogy van még jó néhány egyesület, civil szervezet, akihez nem jutottam el, de nyilván én 

mindenkit szeretnék megkeresni, és egy megfelelő fórumot létrehozni, hogy adott esetben tényleg az 

illetékest tudjuk bevonni a feladatokba. Például egy művelődési ház kapcsán, amikor ott fogunk 

tartani, hogy tudunk tényeket, és sikerül egyeztetni a megfelelő szervekkel, hogy mik a lehetőségeink, 

akkor be fogjuk vonni a lakosságot, az összes olyan civil szervezetet, akinek bármiféle köze van a 

kulturális élethez. Nyilván ezekkel élni kell, és élni is fogunk, mert úgy tudunk a legjobban, 

legeredményesebben haladni, ha az adott területen szakemberek kerülnek meghallgatásra. Utána 

megfogadjuk az ő javaslataikat is.  

Én kérek elnézést, de el fogunk jutni oda is, mert van sok olyan dolog, amit szeretnék a SZATE 

Egyesület vezetőségével is átbeszélni.  

 

A kiváltságokkal kapcsolatban én a saját nevemben tudok nyilatkozni. Én, ha a futball meccsre 

kimentem, jegyet vettem, ha a strandra kimegyek, jegyet veszek. Soha nem kaptunk, mint képviselők 

ingyen jegyet sehová.  

 

A szemét és piszok helyzete nagyon sok problémát szül, amit kezelnünk kell. Nekem vannak ötleteim, 

de nyilván idő kell, amíg elérünk oda, hogy egy ötletből kivitelezés legyen.  Meg kell vizsgálnunk a 

lehetőségeket, hogy tudjuk érvényesíteni az akaratunkat. Az üzletek elé kötelezően szeretnénk 

hamutartókat kihelyezni, szemetest, amiről köteles az üzlet tulajdonosa gondoskodni. De az 

embereknek is változni kell, de mi tegyük azt meg, hogy igenis legyen lehetősége, hogy szemetesbe 

dobja el a hulladékot.  
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Dr. Szabóné Pető Marianna Nagykálló, Simonyi úti lakos: Ha ki vannak téve a szemetesek, akkor 

egyszer csak rá nevelődnek az emberek, hogy használják is azt. A közmunkásoknak a tiszteletét 

szeretném még kérni. Sok olyan ember irányította már a közmunkásokat, akik nem megfelelő 

hangnemben beszéltek velük. Én azt gondolom, hogy ők is a város életében kiveszik a részüket.  

 

Horváth Tibor: Úgy gondolom, hogy a testület nagyobb részéről egyetértés van ezzel kapcsolatosan. 

Nyilván a leghatékonyabb egy közterület felügyelet jellegű szerv lenne, ami járőrözik, de ehhez még 

idő kell. Igazából mindenhez idő kell. Ebben az esetben is a rendszer működtetésének kitalálása, 

kidolgozása, a források előteremtése, a szabályozás, stb. Ezeken dolgozunk.  

Ugyanez a külterületi szemét helyzete. Szankcionálni kell jobban ezeket az ügyeket. 

 

Most két hónapja alakult meg az új testület, és nagyon sok tervünk van. Először a saját ingatlanainkat 

kell olyan szinten karbantartani, hogy utána számon tudjuk kérni a lakosságot. Én úgy gondolom, hogy 

nagyon jó úton járunk. Lesz frissülés a rendszerben, személycserék. Tényleg nagy lendülettel fogunk 

neki vágni a következő évnek, hogy ténylegesen eredményesen tudjunk dolgozni.  

 

Rézműves Miklós nagykállói lakos: A lakótelepnél a területet mindennap szépen összetakarítom. 

Összepiszkolják a csúszdát. Egyszerűen az emberekkel nem lehet bírni, a csikket össze-vissza 

dobálják. Elvárják, hogy mindent a hivatal csináljon. A diákok csinálják ezeket a szemeteléseket.  

 

Horváth Tibor: Megjöttek az árajánlatok a kamerarendszer kiépítéséhez. A jövő évi költségvetésnél 

ezeket tervezzük. Nyilván itt a megoldás az lenne, ha az emberek egy szemléletváltáson átesnének, de 

ha szemetelnek, akkor fel kell készülnünk, és számon kérni őket.  

 

Neaumann László nyíregyházi lakos: Nem tehetek róla, hogy nem Nagykállóba születtem.  

Az én munkahelyemen is egy csapatmunka van. Ha nekem azt mondja a főnököm, hogy takarítsak, 

akkor takarítok, ha azt mondja, hogy hegeszteni kell, akkor azt fogok. Lemásolt a hivatali dolgozó 2000 

oldalt? Ez a dolga.  

 

Papp Józsefné nagykállói lakos: Polgármester úrnak teljesen igaza van.  Jön ránk a Karácsony, a 

szeretet ünnepe. Le kell zárni a múltat. De a múltat csak akkor tudjuk lezárni, ha az tiszta. Tehát az én 

gondolataim szerint mennek az ügyvédhez, leltár mindenről, bankszámla, elszámolnak, a bíróság dönt. 

Tehát legyenek már szívesek Nagykálló vagyonával, leltárával elszámolni! A múltat csak úgy tudjuk 

elfelejteni, ha az a rengeteg pénz előkerül. Hány játszótér készült 11 móFt-ból?  
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Megcsinálták az Ifi-tanyát 18 móFt-ból, amit 5 évig kellett volna üzemeltetni. Addig sem üzemeltették. 

Ebből a pénzből kicseréltek 2 db üveget, kifestették a helyiségeket, majd vittek oda használt 

bútorokat. 

 

Nézzük az ipari parkot! Polgármester Úr! Ön volt, aki megígérte, hogy az utolsó szerződést az ipari 

parkkal kapcsolatban át fogja nézni, és bíróságra fogja adni, hogy Nagykállónak a vagyona 

visszakerüljön. Mi szeretjük Nagykállót, Nagykállóért harcolunk, és legyenek szívesek elszámolni az 

utolsó év munkájával, és akkor Önöknek becsülete lesz. Önök mellett leszünk, ha ezt becsülettel 

megcsinálják. De ha nem fogják megtenni, akkor Nagykálló népe soha nem fog jól élni egymással 

szemben. Ne a pártokért harcoljunk, hanem Nagykállóért. A törvényt be kell tartani, be kell tartatni. 

 

Horváth Tibor: Köszönöm szépen az építő jellegű kritikát! A játszótér, Ifi-tanyával kapcsolatosan én 

az előbb elmondtam, amit én szerettem volna. Nyilván teljesen más a mentalitás, más az irányvonal, 

amit szeretnénk. Nem szeretnénk olyan projekteket megvalósítani, aminek nincs értelme, vagy mi nem 

tudjuk fenntartani hosszú távon, ilyenekbe már nem fogunk belekezdeni. 

 

Az ipari park történetével kapcsolatban nyilván én most is vállalom, hogy meg fogjuk vizsgálni, át kell 

nézni, mert nem voltunk annyira bevonva a háttérbe. Ezt jegyző asszonnyal, a testülettel, ügyvéddel 

átnéztük, és tájékozódtunk. Igazából nem volt döntéskényszer, nem kellett döntenünk semmiről, nem 

hoztunk döntéseket, de úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba haladunk az ipari park területével 

kapcsolatosan.  

 

Az elszámolással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 19-én csütörtökön fogja a képviselő-

testület  tárgyalni a cégeink munkájáról szóló beszámolót. Tudjuk, hogy nem jól működtek a cégeink, 

tudjuk, hogy racionalizálni kell, át kell szervezni. Tudjuk azt is, hogy van mögöttük hitelállomány. Így 

vettük át a cégeket. Remélem, hogy a jövő évi közmeghallgatáson már azt fogjuk mondani, hogy 

ennyivel csökkent a hitel, vagy az eredményessége révén mennyi profitot termeltek. Van olyan 

feladatunk, hogy arányaiban túl sok hasznot termel, de pontosan minőséget kellene termelni.  Vannak 

olyan tevékenységeink, amelyek nem fognak eredményt hozni. Ezeket úgy kell átcsoportosítani, hogy 

ami veszteséget termel, tegyünk mellé egy olyat, ami nyereséget hoz, és a kettő együtt haladjon előre. 

Lehet, hogy kevesebb cége lesz az önkormányzatnak, de profitot fognak termelni.  

Bízni kell bennünk, és jövőre már arról tudunk beszélni, hogy milyen eredményeket tudtunk elérni.  
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Jónás Sándor nagykállói lakos: Pár héttel ezelőtt megkaptuk az értesítést a polgármesteri hivataltól a 

házszámozással kapcsolatban, hogy mindenki helyezze ki a házszámot a házára. A levélben volt egy 

kis fenyegetőzés is, hogy ha nem működünk együtt, akkor pénzbírságra számíthatunk.  

A Simonyi út folytatásában lakunk, és azt szeretném kérni, hogy az a rész át legyen minősítve Fenyő 

úttá. Minden lakcímváltozás, egy csomó papírmunkával jár. Na, hát ehhez az utcához sem talál oda 

senki, nemhogy a házhoz, mert az utca csak a lakcímkártyán létezik, de ha rákeresünk bármilyen 

keresőn, akkor Fenyő út nem létezik.  

Tehát jó lenne bejegyeztetni, hogy oda találjanak a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság. Ha az 

önkormányzat megteszi ezeket a lépéseket, akkor már jogosan kérheti a lakosságtól, hogy a 

házszámtáblákat tegyék ki. 

 

1999-ben vettük meg a telket, és kértük az akkori műszakis ügyintézőt, hogy meg lehet-e vásárolni ezt 

a telket. Akkor azt mondta az ügyintéző, hogy nyugodtan vegyétek meg, mert tavaszra belterületbe lesz 

vonva. Hát azóta eltelt 20 év de még nem belterület. Pedig most már üres telek sem nagyon van, 

laknak, vagy éppen építkeznek azon a részen. Ahogy hallottam, két éve ingyen és bérmentve 

belterületbe lehetett volna vonni. Ezt éppen Oroszné dr. Nagy Matild ügyvéd asszonnyal beszéltük.  

 

Oroszné dr. Nagy Matild: Amit mi beszéltünk az teljesen más, mint amit most mondtál. Mi a művelés 

alól kivonásról beszéltünk. 

 

Jónás Sándor nagykállói lakos: Kérném a belterületbe vonását ennek a területnek, az utca nevének a 

bejegyeztetését.  

 

Horváth Tibor: Én most megnéztem a navigációban, és ott van a Fenyő út.  

 

Jónás Sándor nagykállói lakos: Amikor megkaptuk a házra az építési engedélyt, illetve a megosztást, 

akkor köteleztek rá minket, hogy 12 métert válasszunk le utcafrontról befelé.  Tehát az én telkem 2 

helyrajzi számon van. A Simonyi utat az akkori rendezési terv szerint ki akarták egyenesíteni, és ezért 

a lakóknak elméletileg oda kellett volna adni bizonyos területrészt, hogy hozzájáruljanak az út 

építéséhez.  Ez aztán később megdőlt Juhász Zoltán jóvoltából, mert ő újra terveztette az egészet, és 

meghagyták benne a kanyarulatot azzal az indokkal, hogy nem sokára aszfaltozni fognak. Az 

aszfaltozás elmaradt. Jó lenne, ha nem egy zsákutca lenne a Simonyi út, mert nincs kijárata a Korányi 

útra. Egy nagyon rövid szakasz lenne, és nem kellene mindenkinek körül mennie, ha Nyíregyházára 

akarna eljutni. Sokszor jártatlan az autókereskedés előtt, és meg kell gondolni, hogy rámenjen-e arra 
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az útra. Mivel megváltozott a nyomvonala az útnak az új terv szerint, és nincs szükség a 12 méterekre, 

kérem az önkormányzatot, hogy hozzák össze a telkeket.  

 

Horváth Tibor: Nyilván egy ilyen értesítés egy bizonyos követelménynek való megfelelés miatt van. Az 

évek tapasztalata, hogy hiába kaptak felszólítást a lakosok, nem rendezték a házak számozását.  

A Bátori út végére már kb. olyan 50 körüli házszámeltérés van.   

A Simonyi út végének aszfaltozására most én nem tudok mit mondani, de utána fogunk nézni, hogy mit 

lehet ott tenni. Én úgy emlékszem, hogy ott be volt tervezve maga az út, de valakik nem engedték a 

telküket beljebb vinni, és így nem lett megvalósítva. Meg fogjuk ezt nézni.  

 

Jónás Sándor nagykállói lakos: Annak idején a 2010 vagy 2012-es hírmondóban megjelent, az új 

útburkolattal ellátott területek, járdaépítések helyei egy rajzon pirossal bejelölve. Az akkori álláspont 

szerint be volt jelölve, hogy a Simonyi út végig aszfaltburkolatot kap, egészen kivezetve a mostani 

Fenyő út a Nyíregyházi útig. Ebből nem lett semmi, csak a Simonyi út végéig lett leaszfaltozva. 

 

Horváth Tibor: Nem tudok erre válaszolni, utána nézünk, megnézzük a lehetőségeket. 

 

Jónás Sándor nagykállói lakos: A Simonyi út vége és a Bocskai út közötti szakasz egy borzalmas 

rendezetlen utca, az autók a villanyoszlopok között közlekednek. Ott a villanyoszlopokkal vagy az 

útvonallal kellene valamit kialakítani.  

 

Horváth Tibor: Az a baj, hogy nem az az eredeti útvonal. Az út ki lett járva, valójában azok 

magántelkek, az út pedig a másik oldalán lenne az oszlopoknak, ahol benőtte a növényzet.    

 

 Jónás Sándor nagykállói lakos: Ahogy folytatjuk az utunkat, a dűlő fasorába szemét van bedobálva. 

Bele kell nézni a szemét közé, hátha meg lenne a tettes.  

 

Horváth Tibor: Az a baj, hogy mint önkormányzat ilyet nem tehetünk meg, hogy valakinek a 

személyiségi jogaival visszaélünk. Mi ezt megpróbáljuk másként kezelni. Jegyző asszonnyal korábban 

is összeakadtunk ezen, ő elmondja a törvényi lehetőségeket, én meg egyszerűen nem tudom 

elfogadni. Sajnos meg van kötve a kezünk, hogy nem tudunk mit kezdeni vele. Azt tudjuk, hogy 

összeszedjük.  
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Jónás Sándor nagykállói lakos: Ezen a helyen 2 éve nem volt összeszedve a szemét, és egyre több 

van belőle.  

 

Horváth Tibor: Én az előző közfoglalkoztatási programban nem vettem aktívan részt, de az biztos, 

hogy nagyon sok konténer szemetet szedtek össze. A közfoglalkoztatottak folyamatosan szedték a 

szemetet a közterületeken, külterületi utakon. Mindig van újabb és újabb sajnos. 

 

Jónás Sándor nagykállói lakos: Az E-ON-tól kijönnek kivágják a fát, és otthagyják össze-vissza 

borongatva. Ugyanezt csinálják a magánemberek is. Addig, míg az önkormányzat nem szólítja fel őket, 

hogy hagyjanak rendet maguk után, addig nem lesz rend. Nagyon elterjedt az is, hogy az emberek 

leborítják a közterületre a sódert. Máshol fizetni kell közterület-foglalásért. Ha az önkormányzat 

rendet tart, és felszólítja ezeket az embereket, akkor hozzászoknak a rendhez.  

Úgy tudom, hogy a Simonyi út sarkán lévő, jobb kéz felől a szennyvízátemelő telke az önkormányzat 

tulajdonában van. Az idén egyszer nem volt levágva a fű.  

Ha az önkormányzat jó gazda módjával törődik a területeivel, akkor el lehet várni a lakosságtól is, hogy 

tegyen rendet.  

 

Horváth Tibor: Azért kell átgondolni, és újra tervezni ezt az egész rendszert, hogy az ilyenekre  

tudjunk reagálni, tudjuk felszólítani.  Tehát tudjuk a problémát, és megpróbáljuk rövidtávon kezelni, 

hogy hatékonyak tudjunk lenni. Napról-napra van újabb szemét kupac, napról-napra kell reagálni rá.  

 

Szűcs Judit budapesti (volt nagykállói) lakos:  Én a Nagykálló, Mártírok út 29. szám alatti ház miatt 

szeretnék szólni. Biztosan tudja mindenki, aki arra jár, hogy borzalmas, ahogy kinéz. Tényleg ott is  

rengeteg szemét van lerakva. 51 éve szanálás alatt áll ez a ház.  1968 óta kezdték el szanálni ezt a 

házat útszélesítés miatt, illetve arról volt szó, hogy teljesen kiszélesítik az utat, és parkot építenek oda. 

Én 1995-ben építkeztem, és már akkor nem kaptam engedélyt, mondván, hogy szanálás alatt áll. Azt 

mondták az akkori polgármesteri hivatalban, hogy ha fel akarom újítani, akkor saját költségemen lehet, 

de ha szanálni fogják, azt a pénzt nem kapom vissza.  Kérdezem, hogy bárki tett volna hozzá pénzt?  

Biztos, hogy senki.  Már többször tettünk indítványt, hogy vásárolják meg, de a közútkezelő mutogat a 

hivatalra, és fordítva. Ez így megy évtizedeken keresztül.  Most már  olyan életveszélyes állapotban 

van az ingatlan, hogy bármikor összeomolhat, rengeteg autó jár az úton, és senki nem tesz semmit.  Én 

ezt most kijelentem, kaptam,  kaptunk büntetést is azért, mert nincs eltakarítva az udvar. Budapestről 

nem tudok hetente, havonta lejárni, de most el tudom mondani, hogy nem vagyok hajlandó bármikor is 
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egy fillért is fizetni, hogy ha bármi történik, és összeomlik a ház,  mert ott olyan forgalom van, hogy 

veszélyezteti a házat. Nem tudom, hogy ez ellen mit lehet tenni. 

 

Horváth Tibor: Úgy tudom, hogy az előző testület tárgyalta. Ott lakunk és tudjuk, hogy milyen óriási a 

forgalom, arról nem beszélve, hogy ott a körforgalom megépült, azóta meg katasztrófa. Kezelhetetlen  

az autó mennyisége azon az úton. Azt tudom, hogy nagyon sok irányból meg volt már közelítve ez a 

dolog. Többször voltak kint bejáráson a közúttól, hogy mit lehet ott kezdeni, hogy lehet  a forgalmat 

lassítani, vagy elterelni, egyszerűen nincs olyan megoldás, amit a Közút engedne, és mi is 

elfogadhatnánk. Igazából nem is a mi elfogadásunkon  van a hangsúly, mert úgy gondolom, hogy ha 

bármilyen megoldást tudnánk rá találni, azon nyomban ugranánk, és megvalósítanánk. Egyszerűen a 

Közútnak nincs olyan megoldása, hogy  arról az útról terhet vegyünk le.  

 

Szűcs Judit budapesti (volt nagykállói) lakos:  De, ha egyszer a rendezési tervben benne volt az, 

hogy  parkot építenek, és nem engednek semmit építeni, akkor valahol, valaki ezért felelős. Ez nem az 

én felelősségem, mert én úgy gondolom, hogy törvénytelen volt az, amikor lejárt a 20 év szanálási idő, 

azt követően fel kellett volna oldani, és abban az esetben lehetett volna rá építeni. De senki nem 

értesített róla, hogy feloldották a szanálást, hanem egy hét múlva újra rátették.   

Többször is felajánlottuk az ingatlant, de az volt rá a döntés, hogy nem hajlandóak megvásárolni.  

Akkoriban egy tulajdonos miatt, aki túl sok összeget kért érte, én úgy tudom, hogy a miatt nem 

vásárolták meg, de én azt gondolom, hogy azt is meg lehetett volna tenni, hogy a négy részt 

megvásárolom, és az ötödikkel majd történik valami. De ezzel szemben nem történt semmi.  

 

Horváth Tibor: Meg fogjuk nézni, hogy mit lehet tenni.  Bízunk benne, hogy valahogyan meg tudjuk 

oldani.  Vegyük fel a kapcsolatot, és beszélünk az ügyről.  

 

Gégény Pál nagykállói lakos:   A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója véleményem szerint 

elfogadhatatlan. Nem hiszem, hogy bárki el tudná fogadni beszámoló gyanánt.  

 

Konkrét információt szeretnék kapni, hogy mi van a leendő művelődési házzal? A jelenlegi terv egy 

betonpajta. A 2006-os művelődési ház terve, ami a Hírmondóban jelent meg, az egy kis meseház volt a 

jelenlegi tervhez képest.  
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Horváth Tibor: Jelenleg a rendezvényházzal kapcsolatban ott tartunk, hogy van egy tervünk, ami 

hagyaték volt, ezt megkaptuk. Van egy tervünk, van egy rendelkezésre álló forrás. Ennek a tervnek a 

kivitelezése lényegesen többe kerül, mint amennyi összeg rendelkezésre áll.  

Amint tudunk a Kincstárral egyeztetni, utána tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Egyébként holnap 

reggel 9 órára fogok menni a Kincstárhoz, és remélem, hogy olyan tudással fogok eljönni, amit átadva 

megfelelő döntést tudunk majd hozni. Rengeteg a különbség a lehetőség és a valóság között sajnos. 

Egyenlőre kivitelezhetetlen a rendezvényház. A külsejéről nem kell még beszélni. 

 

Gégény Pál nagykállói lakos: Nem hiszem, hogy Nagykállónak színháztermekre lenne szüksége.  

A következő kérdésem, hogy mikor lesz rendben Nagykálló weblapja?  Folyamatosan törvényt sért 

azzal, hogy Nagykálló honlapján nem érhető el, csak néhány határozat, és néhány történés 

Nagykállóról az elmúlt 10 évben. Teljes mentéssel rendelkezem a nagykallo.hu-ról, sőt dátumszerűen 

tudom, hogy mikor mi került fel. Folyamatos mentés alatt van. Az SzMSz-ben van, hogy Nagykálló 

Városa mindent elektronikus formában hoz nyilvánosságra.  Mikor lesz ez a helyén? Nincs semmi 

használható információ fenn a honlapon. 

 

Nagykállói lakos: Nem lehet hozzászólást írni a honlapra. 

 

Horváth Tibor: A weblap nem egy olyan felület, ahol hozzászólásokat lehet írni, hanem az szerkesztve 

van, és az adott információk fent vannak. Amit én tudok, az, hogy a múltban mi volt, tudjuk, hogy  nem 

működött tökéletesen. Mióta megalakultunk, én úgy tudom, hogy minden felkerült, aminek kötelezően 

fent  kell lennie. Készül egy új weblap, ami február közepére talán már meg lesz a próbaüzem valós 

tartalommal, és talán egy kicsit egy felhasználó barátiabb lesz, mert sajnos az egész weblap 

struktúrája olyan, hogy nem egyértelmű, tehát nem könnyen kezelhető.  

 

Bereczki Mária: Én arra szeretném kérni, hogy személyesen beszéljünk már, és nagyon szívesen 

végigmegyünk a weblapon. Az, ami az önkormányzathoz kapcsolódik és kötelezően nyilvánosságra kell 

hozni, véleményem szerint minden rajta van. Van egy Infó törvény, ami leírja, hogy mely adatot hány 

évig kell a weblapon közzétenni, 1 év vagy 5 év.  Ezt azért nézzük már meg. 

 

Gégény Pál nagykállói lakos: Tisztában vagyok vele, én utána néztem, és ott van benne, hogy 

Nagykálló Önkormányzatának összes határozatának ott kell lenni a honlapon. 
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Orosz Mihály Zoltán:  Az, hogy eltüntetik szándékosan, a dropboxon kaptuk most a friss hozzáférést a 

testületi előterjesztések tekintetében. Horváth Tibor alatt törölték le szándékosan az összes előző 

testületi anyagok előterjesztéseit. Szeretném az előző ciklusoknak az összes előterjesztéseit 

megkapni.  

 

Az iskola előtti korláttal kapcsolatban úgy gondolom, hogy ami életveszélyes azt nem lehet halogatni. 

Ha kell, ne épüljön meg a parkoló, inkább a gyerekek legyenek biztonságban. 

 

Horváth Tibor: Nem életveszélyes a korlát, ezt én állítom. 

 

Gégény Pál nagykállói lakos:  Nagybalkányi út és vége, vasúti átjáró életveszélyes. A város 

legnagyobb munkáltatója az olasz cég, olyan sötét van ott, mint Bukarestben. Egy vasúti átjárónál 

veszélyes a sötétség. Három éve beszéltem ügyvéd asszonnyal, hogy ott meg kellene oldani a 

világítást. Nincs változás. Azzal valamit nagyon sürgősen kezdeni kellene.  

 

Horváth Tibor: Én nem tudom, hogy hol van kivilágítva a vasúti átkelő.  

A műszaki hibák a Led lámpáknál inkább a vezetékek miatt vannak, nem pedig a villannyal.  Sajnos 

sok problémát okoz. Természetesen ezt is kezelni fogjuk. 

Bármiféle lámpával kapcsolatos ötletet, javaslatot a hivatal részére el lehet küldeni Balogh László 

kolléga szokott vele foglalkozni, és feljegyezni, és amint aktuális vagy úgy gondoljuk, hogy van rá 

forrás, hogy fejlesszünk, akkor ezeket elő tudjuk venni. Tehát ilyen esetben nyugodtan forduljanak 

hozzánk bizalommal! 

 

Gégény Pál nagykállói lakos:    Remélem lesz most már foganatja az elmondottaknak. A bizalom meg 

van. Szeretnénk többen is, hogy legyen bizalom, de ahhoz az kellene, hogy ne évente egyszer legyen 

közmeghallgatás, hanem sűrűbben, mert akkor oldódnának a feszültségek.  

 

Horváth Tibor: Nem titkolózni akarok, de most jött el az ideje annak, hogy elkészültek a beszámolók a 

cégeinktől, és tudunk vele érdemben foglalkozni, van anyag, amivel tudunk dolgozni, tudunk agyalni. 

Az a cél, hogy minden a nyilvánosság elé kerüljön, aminek ott van a helye. De lesz olyan dolog,ami a 

város érdeke, vagy gazdasági érdekünk, esetleg lakos személyiségi  jogait sérti, tehát nem tudunk 

mindent kikommunikálni.  

 



 41

A lámpákkal kapcsolatban, amint beérkezik a jelzés a kollégámhoz, ő azonnal továbbítja az 

illetékeseknek, és onnantól kezdve csak bízunk benne, hogy minél hamarabb kijavítják.  

 

Gégény Pál nagykállói lakos:   Tényleg durván el vannak adósodva az önkormányzati cégek, vagy 

nem? 

 

Horváth Tibor: Igen. A vagyontárgyakhoz képest azt mondom, hogy  nincs probléma, de van mert 

vannak hitelek, amiket kezelni kell. De ha minden jó lett volna, akkor nem mi vagyunk itt. 

 

Gégény Pál nagykállói lakos: Valóban látom azt, hogy sokkal kisebb településeken nem betonra 

költik a pénzüket, hanem arra, hogy fejlődjön. 

Itt nem tudom, hogy mi történt, de nem hiszem, hogy a múlt lezárható úgy, hogy húzunk egy vonalat, 

hogy elmúlt. A törvény valahol kötelez arra, hogy megnézzük a múltat. Nincsen semmilyen 

információnk arról, hogy mik történnek az elmúlt idők pénzügyeinek terén.  

 

Horváth Tibor: Lehetett volna sokkal gyorsabban reagálni, de akkor mással maradunk el. Nekünk 

voltak olyan projektek, vannak olyan projektek, amelyek elsőbbséget élveztek azért, mert vagy 

visszafizetési kötelezettség lett volna, vagy egyéb hátulütője lett volna, ha nem indulunk el vele, és 

nem kezdjük el. Most értünk oda, hogy a cégek lezárták decemberig az évet. Most jutottunk el 

odáig,hogy érdemben foglalkozni fogunk vele. Azért azt el kell mondanom, hogy olyan problémák 

vannak, amelyek a működésünket, az anyagi biztonságát a cégeinknek, az önkormányzatnak, nem 

befolyásolja. Nem kellett attól aggódnunk, hogy holnap reggel bármelyik cég esetében, miből fog 

fizetést kapni valaki. Nincs olyan problémánk, hogy egy számlát ki tudunk-e fizetni. Ezért nem tartunk 

ott, hogy a hírekben vagyunk, vagy folyamatosan az újságban.  

A magánvéleményemet szeretném elmondani a könyvvizsgálóval kapcsolatosan. Ez egy nagyon szép 

szó, lehet használni, dobálózni vele. A könyvvizsgáló eljön, azt mondja, hogy kérek bizonyos nem kis 

összeget, és mit fog megállapítani? Azt, hogy a könyvelés könyveléstechnikailag szabályos-e. Nem azt 

fogja megválaszolni nekünk, hogy ez a számla igaz vagy nem igaz, vagy fiktív, stb. Tehát elkölthetünk 

rá millió forintokat, de nem lesz eredménye.   

Ahhoz, hogy a cégeinkkel csak úgy tudunk tisztában lenni, hogyha a jövő héten nekiülünk, és 

elővesszük a kimenő, bejövő számlákat, és igen egyesével átnézzük.  Hiába hívok ide bárkit, hogy 

ellenőrizze, ő nem úgy fogja megnézni, ahogy egy gazda akarja. Nekik mások az elvárásai. Én tudom, 

hogy mit keresek. Kell hozzá a pénzügyi bizottság, a képviselő-testület, a tapasztalat, külső személy. 

Tehát ehhez mi kellünk. Minket választott meg a lakosság, felhatalmazást kaptunk, sőt 
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kötelezettséget, hogy ezeket a feladatokat mi elvégezzük. Ha majd elfogy a tudásunk az átvilágítással 

kapcsolatosan, akkor majd kérünk szakembertől segítséget. Tudom, hogy ebben a csapatban benne 

van a lendület, és fel fogjuk tudni tárni a hibákat. A következő esztendőben úgy kezdenek működni a 

cégek, hogy minden a helyére fog kerülni. Lehet, hogy év közben döcögve fog működni, de az év 

végére eredményesek lesznek.  

A honlapot természetesen megnézzük, és javítjuk a hibákat. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  A cégekkel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy csütörtökön lesz testületi 

ülés, és az előterjesztések, a számok nincsenek alátámasztva. Kiküldik az előterjesztést, nem látunk át 

semmit, és csütörtökön meg fogják szavazni.  

Úgy vannak eladósítva az önkormányzati cégek, hogy például a Teszovál Kft.-nél van egy nagyon 

fontos nyereséges üzletág, amit úgy hívnak, hogy konténeres hulladékszállítás. Ez ki lett szervezve 

Sőrés László alpolgármester úrnak. Ilyeneket vissza kellene venni.  Vettek egy woma csatornatisztítót, 

amit eladtak, most meg bérelünk ilyen tisztító gépet. 

Horváth Tibor üzemelteti a piacot, a Harangodot.  

 

Horváth Tibor: Azt tudja Képviselő Úr, hogy most rágalmaz? Ennek semmi valóságalapja nincs. 

 

Gégény Pál nagykállói lakos: Annyit szeretnénk kérni legalább ígéret szintjén, hogy a következő 

közmeghallgatás ne egy év múlva legyen már! Legalább 2 havonta legyen közmeghallgatás! Lehet, 

hogy több jó ötlet születne a város életével kapcsolatban.  

 

Horváth Tibor: Csak azzal van gond, amikor hazugságokkal táplálják az embereket. Semmi közöm a 

Harangodhoz, semmit nem üzemeltetek a Harangodon. A piaccsarnokot  egy cég üzemelteti. A piaccal 

kapcsolatosan már elmondtam, hogy nulla darab pályázó volt  a piaccsarnok üzemeltetésének 

pályázati eljárásán, és ezért pályáztuk meg mi, hogy legyen Nagykállóban piac. Előtte is a családom 

üzemeltette, és ennek lett a folytatása.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Üzemeltesse a Teszovál Kft. 

 

Szűcs Judit budapesti lakos: Ez a legborzasztóbb dolog látni, hogy a képviselő-testület nem ért egyet. 

Pontosan Önöknek kellene összetartani, egy csapatot alkotni. Azt látom, hogy folyamatosan két ember 

között áll a vita.  
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Radics László nagykállói lakos: Függetlenként végzed a polgármesteri tisztséget vagy nem? 

 

Horváth Tibor: Igen. 

 

Radics László nagykállói lakos: Én azt látom a testületi üléseken, hogy ahány SzMSz módosítás volt, 

vagy bármi igény, folyamatosan a Fideszes képviselők mellett szavazol, mellettük állsz Polgármester 

Úr és az ő tanácsukat kéred ki. Nincs helye itt a Döbrögizésnek. Ez nem óvoda. Itt polgármester és 

képviselő van. Tudom, hogy a polgármester hatalmas nehéz örökséget vett át Juhász Zoltántól. 

Megkaptuk a nagykállói újságot, és ott polgármester úr fényezi Juhász Zoltánt. 

A másik dolog, hogy láttam, hogy volt mikulás ünnepség az öregotthonban, és 4 fideszessel mentél el 

csomagot osztani. Egy független képviselőt sem vittél magaddal. 

Az előző polgármester testületi munkájában, amit végeztek, az egy nulla, minden tönkrement, semmi 

sem működik. Minden rossz, amit megcsináltak. Ha most van egy olyan ember, aki esetleg tudna 

valami jó ötletet, tanácsot mondani, azzal nem állnak szóba. Én csak azt akarom mondani a 

képviselőknek, hogy nem Juhász Zoltán a polgármester, most már nyugodtan mondjanak nemet, ha 

úgy látják, hogy nem helyes. Nem kell mindig egyetérteni polgármester úrral. A tapasztalt embertől 

nem szégyen tanácsot kérni.  

 

Horváth Tibor: Az SZMSZ-el kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy volt olyan képviselő, aki 

méltatott minket arra, hogy ne ott kelljen eldönteni a módosítást, hanem elküldte írásban, amelyből 

több elem bele is került a rendeletbe.  

Voltak olyan dolgok, amit úgy gondolom, hogy indulatból vagy dacból javasolt képviselő úr. Vannak 

olyan dolgok, amiket elfogadott a képviselő-testület, de ugyanúgy más képviselő javaslatát illetően is.  

A csomagot azokkal az emberekkel hordtam ki, akik vették a fáradságot és elindultak a Cantarella 

Kórus koncertjére.  Nyilván akik nem voltak ott, azoknak nem tudtam szólni, hogy jöjjenek. Egyébként, 

amikor testületi ülésen megszavaztuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a csomagot, azzal a 

kiegészítéssel lett elfogadva, hogy ami megmarad csomag, másnap ki fogjuk vinni az Öregek 

Otthonába. Ennek szellemében, aki jött a Cantarella Kórus koncertjére a templomba azokkal 

átsétáltunk az Öregek Otthonába, és kiosztottuk a csomagot.  

 

Torma László nagykállói lakos: Az előbb Mártonné Julika megemlítette a Korányi Házat. Harsányiné 

Manyika nénivel november első hetében kezdtünk el  beszélgetni a Korányi Háznak a sorsáról. Nekem 

már szégyenérzetem van e miatt a ház miatt. Eldöntöttük, hogy megpróbálunk tenni ebben az ügyben 

valamit. Vislóczki Zoltán képviselő úr volt segítségünkre, hogy a testület elé vigye az ügyet. Mártonné 
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Julika által mondottak, hogy teljes körű felmérést végeztek a ház állapotáról, ez badarság, ilyet nem 

lehet csinálni szakemberek nélkül.  

Most eljutottunk egy olyan folyamathoz, amit régen úgy hívtak, hogy közgyűjtés. Egy cél érdekében 

oda állunk egy mellé, beleteszünk valami pénzt, és megpróbáljuk megkeresni azokat az embereket, 

akik az ügy mellé oda állnak. Ezzel megpróbáljuk olyan helyzetbe hozni ezt a házat, hogy büszkék 

lehessünk rá. Ehhez kérem mindenkinek a jóindulatú támogatását, és ezt az ügyet  vigyük végig úgy 

ahogy azt illik. Kérem, az önkormányzat méltányos anyagi támogatását. Kérem, hogy a jövő évi 

költségvetésben egy tisztességes összeget szíveskedjenek elkülöníteni erre a célra, mi meg 

megpróbáljuk a magunk eszközeivel a civil szférának az anyagi lehetőségét mellétenni.  

 

Harsányi Gézáné Nagykálló Város Díszpolgára: Csak tisztelni tudok mindenkit, mert úgy gondolom, 

hogy tiszteletet csak az várhat, aki tisztelettel fordul mindenkihez. Én azt mondom, hogy előre 

nézzünk, mert aki hátrafelé néz, belelép a gödörbe. Előre nézzünk jó akarattal. Fogjunk össze sok kicsi 

ember, sok apróbb ügyért. Ne akarjuk most megváltani a világot, de ami itt van az orrunk előtt, és ami 

nagyon sürget, figyeljünk oda.  

Polgármester úr felsorolta azokat a közterületeket, amelyeket gondoz a város. Béke utca váremlékmű 

környezete nagyon elhanyagolt, pedig oda is jönnek látogatók.  

Sajnos öregszik a város, sajnos egyre többen vagyunk, akik úgy nőttünk föl, hogy előttünk föl kell lenni 

söpörve a járdának, ha hullnak a falevelek, úgy nőttünk fel, hogy virágot ültetünk az utcára. Szerettük 

volna így megőrizni a várost, de öregszünk. Egyszer már volt Nagykállónak egy kis traktorja, ami végig 

szaladt a járdákon, és utána tiszta volt. Jó lenne, ha most is eltolná egy városi kis járgány. Ezen is 

gondolkodni kell. 

Kívánom a békés, meghitt, szép ünnepet, azt hogy tudjatok velünk is, meg egymással is kezet fogni, és 

hogy tegyétek félre az ellenérzést akkor, amikor valami fontos, jó ügyről van szó. 

 

Horváth Tibor: Azzal nem értek egyet, hogy nem lehet felmérni az állapotát a Korányi háznak, mivel az 

az épületnek statikai problémái nincsenek, ez látszik. Igenis körbe jártuk a tetőtől, a környezetét, belül 

minden helyiséget. Van egy  három oldalas pontokba szedett lista a teendőkről, amiket el kell végezni. 

Értem itt a Korányi ház környezetét, a képtárat. Tudjuk, hogy ez a történelmi hagyatékunk, amire 

nagyon is vigyáznunk kell. Azért kezdtük el rögtön, hogy tudjuk, hogy van-e olyan probléma, amit rövid 

távon tudunk orvosolni, és ha van beázás, akkor legalább az állagmegóvást meg tudjuk oldani minél 

hamarabb. Utána, amint forrás van, tudunk tovább haladni. Ennek az alapja az, hogy először szét 

kellett  nézni az épületben. Ez meg is történt. Tudjuk mik az égető problémák. Úgy gondolom, hogy van 
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egy jó csapat, akivel úgy gondolom, hogy a jövő évben el tudunk indulni, és elkezdjük ezeket az égető 

problémákat megoldani, hogy az állaga semmiképpen ne romoljon.  

Egyébként nagyon szépen köszönjük ebben az ügyben az aktív részvételt, és kérjük a lakosságot, hogy 

ha van lehetősége, akkor támogassa ezt az ügyet. Ha jól tudom, már van egy élő bankszámla ezzel 

kapcsolatban, amit szeretnénk leközölni, és meglátjuk a további támogatási lehetőséget az 

önkormányzat részéről, illetve mint magánszemélyekkel bízunk benne, hogy eredményesen tudunk 

együtt dolgozni. Nem az a tervünk, hogy csak állagot óvjunk meg, hanem az, hogy bevonjuk tényleg a 

vérkeringésbe mindenünket, ami van.  Az Ínségdombot, amivel kapcsolatban már alpolgármester úr 

volt kint a helyszínen és felmérték a jövő évi feladatokat. Ugyanígy a Korányi Ház, a Harangodot 

szeretnénk bevonni a város vérkeringésébe, és tényleg ide hozni a látogatókat. Itt jön be majd a 

néptánc, amivel kapcsolatban reméljük, hogy ha a kicsiket oktatjuk, akkor néhány év múlva lesz 

kultúra Nagykállóban. Most is van, csak kicsit halványan parázslik, és reméljük lángolni fog. 

 

Dr. Szabóné Pető Marianna nagykállói lakos:  Most csak azt szeretném érzékeltetni, hogy van 

néhány ember, aki pénz nélkül , szívből, szeretetből elkezd valamit, és akkor van egy olyan megoldás, 

hogy nélkülük mennek el megnézni, hogy mit kell tenni. Elkezdődött egy kezdeményezés, aminek 

szerintem, ha a város vezetése azt szeretné kommunikálni felénk, hogy de jó, hogy ezt most 

csináljátok, akkor ennek az lett volna a következő lépése, hogy oké gyertek, hozzátesszük a város adta 

lehetőségeket, és együtt nézzük meg.  Pontosan erről beszéltem, hogy elkommunikálunk egymás 

mellett már megint. Ehhez egy szemléletváltás kellene, egy kicsit oda figyelni arra, és egy kicsit 

beleélni a másik fél érzéseibe, gondolataiba magunkat, és akkor úgy tegyük meg a következő lépést. 

Én most is azt mondom, hogy mindenkinek igaza van, de mégis  az egyik fél egy picit megsértődik. De 

miért sértődik meg? Nem azért, mert a Korányi Házat nem akarja felújítani, hanem azért, mert őt 

kihagyták. 

 

Horváth Tibor: A mi szemszögünkből nézve, nem tudunk egy olyan dologhoz alkalmazkodni, amiről 

nem tudok. Én a múlt héten csütörtökön, testületi ülésen tudtam meg, hogy  van egy ilyen 

kezdeményezés. Manyika nénivel beszéltünk róla, azt mondta, és le is írta, hogy ő tud róla, hogy valaki 

felajánlott 10 móFt-ot. De semmi konkrétat nem tudtam, hogy ki áll mögötte, tehát nem volt kihez 

fordulni. Mi a választás után kb. 2-3 héttel beszéltünk Manyika nénivel az ügyről. Ezek után elmentünk 

azért, hogy felmérjük, hogy mi az, amit tudunk orvosolni.  

 

Dr. Szabóné Pető Marianna nagykállói lakos:  Én ezt magyarázkodásnak érzékelem. 
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Horváth Tibor: Ez tény. 

 

Dr. Szabóné Pető Marianna nagykállói lakos:  Én nem erről beszéltem,  ami azelőtt történt, mielőtt 

elkezdte Manyika néni és Torma László civilként gyűjteni azokat  az embereket, akik ez ügy mellé 

állnak. Tehát azóta ez nyílt titok. Az, hogy nem tudtátok, érdekes, mert fent volt a facebookon 

folyamatosan.  

 

Horváth Tibor: Ott én nem láttam. 

 

Dr. Szabóné Pető Marianna nagykállói lakos:  Lehet, hogy Te Polgármester Úr nem tudtad, de a 

többi képviselő-társad biztosan tudta. Tehát nem hiszem, hogy senki nem tudott erről. 

 

Horváth Tibor: Én a testületi ülésen szembesültem vele. Elmondtam képviselő úrnak, hogy köszönjük 

szépen a kezdeményezést. 

 

 Dr. Szabóné Pető Marianna nagykállói lakos:  Szeretném, ha ez tisztázódna! 

 

Márton Lászlóné nagykállói lakos: Egy éve, talán másfél éve folyamatosan kértem, hogy jöjjenek, 

mert beázik. Most megint a múltat hajtogatjuk. Most viszont tényleg jöttek. Sajnos nem volt 

kommunikáció. 2010-ben volt arról szó, hogy az alapítvány támogatja a felújítást. Együtt kell csinálni.  

 

Harsányi Gézáné Nagykálló Város Díszpolgára: 1970-ben lakóház volt, majd Nagykállóé lett a 

Korányi Ház, ami valaha egy zsidóház volt, a lakói odavesztek, ezért lett a városé. Szolgálati lakások 

voltak benne, 1970-ben felújították. A Megyei Orvosszövetség és Nagykálló Járás összefogásából lett 

muzeális intézmény, emlékház. Akkor volt egy nagy belső átalakítás. Úgy alakították ki a tereket, hogy 

legyen kiállítási hely. A Megyei Múzeum, mint szakintézmény működtette ezután egészen 2004-ig úgy, 

hogy egy fillért sem költöttek rá. Kulcsos ház volt, a mögötte lévő szomszédház lakói, öreg nyugdíjas 

Széplaki bácsiék figyelték, hogy érdeklődik-e valaki, és akkor kinyitották az ajtót. 2004-re  az épület 

megrongálódott attól, hogy a Szilágyi István Általános Iskola építése közben kiderült, hogy az altalaj 

nem elég stabil  az emeletes épülethez, óriási betontömböket vertek az épület alá, e közben a Széplaki 

bácsi háza is összerepedt a Korányi házzal együtt.  Széplaki bácsi beperelte a várost, 8 móFt 

kártérítést kapott. A Korányi Házért nem perelt senki, az úgy maradt. Én 2005-ben kaptam a feladatot 

ezeknek a muzeális intézményeknek a kezelésére. Ekkor elkezdtem figyelni, kérdezni. Kapcsolatba 

kerültem építészekkel, akiknek  szíve csücske volt valamiért ez a kicsi ház. Innen tudom, hogy egy 
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nagy hiba volt 1970-ben, amikor a terméskő alapot behúzták betonnal, mert a beton felszívja a vizet. 

Elkövettek egy néhány ilyen technikai hibát is, és elkövették az elhanyagolást akkor. Most viszont nem 

élnek Széplakiék, már lebontották a garázst, ami rá volt építve  a Korányi Ház hátsó falára, ezzel 

megakadályozták, hogy körbe lehessen menni és tatarozni tudják.  Nem lehetett felmenni a padlásra 

megnézni a műszaki állapotát a tetőszerkezetnek. Csak úgy lehet felmenni, ha valaki odavisz egy 

létrát. Történtek ilyenek, amikor fölvettem a kapcsolatot 2008 körül a Korányi családdal. Professzor dr. 

Korányi László családjával eljöttek, adományokat hoztak, eredeti Korányis könyveket, személyes 

tárgyakat, és onnantól rajta tartották a szemüket a házon. Kétszer jöttek el úgy, hogy fölajánlottak 10 

móFt-ot. Méghozzá nem csak a saját zsebükből, az is kilátásban volt, hanem a gyermektelenül elhunyt 

Korányi Frigyes leszármazottja professzor dr. Korányi András nagy vagyonát egy alapítványba tette, 

aminek az elsőszámú feladata a fiatal orvosok támogatása, és a nagyon nehéz gyógyíthatatlan 

betegségekkel kapcsolatos kutatások fedezése volt. Ebből az alapítványból Korányi András annyit kért, 

hogy legyen a Nagykállói Korányi Ház az alapítvány pénzéből támogatva, benne egy pici sarok Korányi 

András emlékére. Nagykállótól tehát ez volt az elvárása 10 móFt-ért, hogy egyrészt  a Korányi  család, 

illetve az Alapítvány építésze felügyelhesse, hogy szakszerűen történik-e az építkezés, a másik pedig 

az, hogy legyen benne egy kis  kuckó Korányi Andrásnak. Két év eltelt és nem történt semmi. Akkor a 

Korányi család visszavonta a 10 móFt-os felajánlást. Aztán újabb két év telt el, újra Nagykállóban 

jártak, újra megfájdult a szívük. Megpróbálták a Korányi András szobát megcsinálni Balatonfüreden, 

de nem volt rá kíváncsi senki. Aki Korányit keresi, mindenki Nagykállóba jön. Ott meg nincs mit látni. 

Tehát másodszor is felajánlottak 10 móFt-ot, azzal, hogy most már Nagykálló is mutasson komoly 

szándékot a ház rendbetételére, tegyen hozzá valamennyit, meg nyilatkozzon írásban nekik, hogy igen 

komolyan meg akarjuk csinálni ezt a házat, vissza akarjuk állítani a kiállítást. 2013-ban Nagykálló 

visszaadta a működési engedélyt, ezek után a Korányi Ház semmi. Még volt tavalyelőttig kiállító hely 

minősítése. Az már tényleg egy utolsó dolog, amikor valami csak kiállítóhely. Az a kiállítóhely azért 

rendelkezik egy olyan joggal, hogy megjelenik egy országos listában, és a Megyei Múzeum szakembere 

egy  régészcsoport, illetve a restaurátor  feladatul kapják, hogy a szakmai szemüket ingyen tartsák 

rajta a kiállított anyagon, és adjanak tanácsot hogyan kell azt kezelni, hány fokos páratartalom mellett 

kell megőrizni. Nem kerül pénzbe, nem büntetnek, csak segítenek. A kiállító hellyé minősítésünk azért 

maradt el a harmadik évben, mert nem adtuk be a papírt, amikor kellett volna. Hősök lesztek, ha a 

hallottakból feltámasszátok, de ehhez együtt kell működnünk.  Mi készségesek vagyunk, nyíltan 

felvállaljuk, segíteni szeretnénk. Nekem megvannak még mindig a jó kapcsolataim a Korányi 

családdal. Most várják újra a testületnek az írásbeli határozatát, hogy igen  rendbe akarjuk tenni a 

Korányi Házat. Ennyit tudunk rá szánni, kérjük segítsenek. És fognak segíteni.  A Korányi Kórház 

igazgatója professzor dr. Kovács Gábor a múlt héten nyilatkozott úgy, hogy 2021-ben  nagy Korányi 
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ünnepséget  terveznek, amelynek egyik eseményét Nagykállóban szeretnék hozni. Két évünk van, hogy 

ne csak gondolkodjunk, hanem tegyünk valamit együtt, és remélhetően sikeresen.  

 

Horváth Tibor: A kommunikációval kapcsolatban szeretném elmondani, hogy két hete bent volt nálam 

Manyika néni, akkor beszéltünk arról, hogy van ez a Korányi család által felajánlott forrás, de hogy 

tudnánk ezt eljuttatni, hogy valami biztonságos számlán legyen. Ott ötleteltünk együtt, hogy lehet-e az 

önkormányzatnál egy alszámlát nyitni, és akkor ő sem tájékoztatott a külön számláról, hogy ez egy élő 

dolog. Itt tényleg a kommunikáció ment el, de bízunk benne, hogy ez majd felpörög, és mint Manyika 

néni mondta, két évünk van a felújításra.  

 

Torma László nagykállói lakos: Nem szaporítanám a szót, csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a 

testülettől ki lehet-e csikarni egy olyan döntést, hogy egy komoly összeggel ezt az ügyet támogatjátok, 

vagy nem?  

Van egy normális terv a felújításra, igaz, hogy már régi, de elő lehet venni, és mellé lehet tenni az 

anyagiakat. Be kellene árazni. 

 

Horváth Tibor: Látatlanból nem lehet. Egyenlőre nem tudjuk, hogy mi a tétel. Elő kell venni a tervet, 

és megnézni mennyibe kerül.  

 

Torma László nagykállói lakos: Kérdezem én, hogy 30 móFt tétel a városnak? Nem. A volt Budai 

Gimnázium épülete fel van újítva, az általános iskola épülete fel van újítva. Ez meg ott van a 

szégyenünkre. Ezt már sok forrásból meg lehetett volna csinálni, de senkinek nem jutott az eszébe. Mi 

civilek agyalunk rajta, hogy megcsináljuk, csak nem látom a másik oldalnak a hozzáállását. Három 

hete nyitottuk meg a számlát, amelyen közel 500 eFt gyűlt össze. Sokan azért nem akarnak fizetni, 

mert nem látják az önkormányzatnak a szándékát.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Szavazzunk meg 10 móFt-ot most! 

 

Horváth Tibor: Ez nem úgy működik, hogy most megszavazzuk. Ezt elő kell irányozni a jövő évi 

költségvetésben. Játszhatjuk a hőst! Én azt mondom, hogy legyen 20 móFt. Elkezdik utalni a civilek a 

pénzt, megnő a bizalom, és majd jövőre véletlenül még sem tudjuk utalni a 20 móFt-ot, akkor hiába 

játszom a hőst, hogy most oda akartam adni. Ha felelősségteljes döntést várnak tőlünk, akkor testületi 

ülésre fel kell készülni, hogy milyen forrást, milyen zsebből, és hogy tudjuk mellétenni. Az teljesen 

egyértelmű, mert a múltkori testületi ülésen megbeszéltük, hogy teljes mellszélességgel a testület az 
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ügy mellett van.  Vegyük elő a tervet, nézzük meg, vannak szakembereink, ha kell bevonunk külsőst, 

nézzük meg az árakat. Tervezzük be, és utána döntést hozunk benne januárban. Nézzük meg, hogy 

mennyit tudunk hozzátenni. Az biztos, hogy mindenki mellette van. Januárra mindenképpen pontot 

teszünk rá, megvizsgáljuk, hogy mi az a forrás. Nem tudom, hogy a felújítási terv kinél lehet.  

 

Márton Lászlóné nagykállói lakos: Meg van a múzeumban.  

 

Torma László nagykállói lakos: Nálam is van, nagyon szívesen továbbküldöm bárkinek, be lehet 

árazni.  

 

Horváth Tibor: Utána konkrétummal tudjuk, hogy ennyi pénz kell hozzá, és pontot teszünk rá. Ha ez a 

kérdés, támogatjuk, a forintot pedig meg fogjuk nézni, hogy mennyit tudunk.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Nekem van egy határozati javaslatom, hogy a tartalék terhére 10 móFt-ot 

szavazzunk meg most.  

 

Horváth Tibor: Képviselő úr javaslatára adjunk oda 10 móFt-ot, de ha azt mondják a jövő héten, hogy 

50 móFt-ba kerül, akkor nézhetünk a 20 móFt-tal egymásra. Először nem a feladatot kellene 

meghatározni, és utána tudunk forintot mellé tenni? Most a semmiről beszélgetünk, mert nem tudjuk 

konkrétan, hogy mit akarunk és mennyiért. Az elején kellett volna napirendként felvetetni. A következő 

testületi ülésen átbeszéljük. 

 

Orosz Mihály Zoltán:  Van-e a képviselőnek határozati javaslatra lehetősége az ülésen? 

 

Bereczki Mária:  Az adott napirendi pont esetében igen. Tekintettel arra, hogy nem volt napirendi 

pont, ezért ebben az esetben nem.  

 

Orosz Mihály Zoltán:  Most lakossági javaslatokról van szó a közmeghallgatáson, és felmerült ez a 

téma, ezért javaslom, hogy legyen hozzá határozat, amiben a testület döntsön.  

 

Torma László nagykállói lakos: Nem akarok én most semmit kikövetelni. Gondoljátok át nyugodtan.  

 

Horváth Tibor:  Ez a menete. Be kell tervezni a költségvetésbe. Ha felelősségteljesen akarunk 

dönteni, akkor ez a menete. 
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Van-e más valakinek kérdése? 

 

Lázár László nagykállói lakos: A gyalogátkelőhelyek felfestése nagyon rossz állapotban van 

mindenhol. Van olyan hely, például a Budai Nagy Antal út és Széchenyi út, ahol még egy sziget is van, 

olyan forgalom van, hogy csak úgy lehet átmenni, hogyha átszaladok a szigetre,  és utána a másik 

oldalra. Oda mindenképpen kellene egy gyalogátkelőhely. A Korányi útra normális gyalogátkelőhelyet 

kellene felfesteni, mint Nyíregyházán is van.  

 

Nagyon szépen néz ki az önkormányzat épülete. Elmegyünk hátra, ott van az a romos épület. Ott 

keresztül lehetne menni a gyógyszertárba, de olyan gödör van, hogy nem lehet közlekedni.  

 

Horváth Tibor: Az a terület nem az önkormányzaté.  

Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt jelenlétével minket! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

boldog új évet kívánunk mindenkinek! 

 

Polgármester megköszönte a megjelenést, 

az ülést 21 óra 34 perckor bezárta. 

 

k.m.e. 

 

P.H.  

 

 

 Horváth Tibor     Bogdán Zoltán                                 Bereczki Mária 

  polgármester       RNÖ elnöke                                  jegyző 

 

 

 


