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Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 12. napján 14
óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésének
a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai ( 295 - 296 )

Száma: Kp/82/2020.
TÁRGYSOROZATA

1.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában

2.) Előterjesztés a Korányi Ház felújítása tárgyában

3.) Tájékoztató a Nagykálló, Debreceni úton elhelyezkedő önkormányzati ingatlanon
épülő parkoló tárgyában

Horváth Tibor
polgármester
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Jegyzőkönyv
Mely készült Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 12.
napján 14 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Városháza III. emeleti tárgyaló terme (4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.)
Jelen vannak:

Horváth Tibor polgármester,
Sőrés László alpolgármester
Bereczkiné Pápai Margit
Busák Sándor
Orosz Mihály Zoltán
Oroszné dr. Nagy Matild
Vislóczki Zoltán
Tóth Zoltán képviselők

Távol van:

Papp László képviselő

Jelenlévő meghívottak: Bereczki Mária jegyző,
Kovácsné dr. Dalanics Beáta aljegyző.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.20.)
Önk. rendelet alapján meghívottak:
Dr. Vonza Andrásné Járási Hivatal vezetője
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő,
Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Nagykálló Város Díszpolgárai:
Dr. Vonza András,
Horváth György nagytiszteletű úr,
Vitai László apát úr,
Dr. Soltész Mihály parókus úr,
Harsányi Gézáné,
Önkormányzati intézmények vezetői
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Polgármester úr köszönti a jelenlévőket!
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 8 fő képviselő van jelen az
ülésen. Papp László képviselő úr jelezte távollétét.
Horváth Tibor: Szeretném megkérdezni, hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslaton
kívül van-e valakinek egyéb napirendi javaslata?
Vislóczki Zoltán: Nekem lenne egy napirendi javaslatom, mégpedig a Korányi Házzal
kapcsolatosan.
Orosz Mihály Zoltán: Nekem a parkoló építésével kapcsolatosan lenne javaslatom, hogy
egy tájékoztatást hallhassunk. A szerződésből nem igazán derül ki minden, csak rész
információk.
Horváth Tibor: Egyenként tenném fel szavazásra.
Akkor az első kérdésem az, hogy a Korányi házzal kapcsolatos javaslatot a mai nap
folyamán tárgyaljuk-e?
Aki ezt a napirendet támogatja, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi javaslatot.
A következő napirendi javaslat a parkolóval kapcsolatos tájékoztató. Aki egyetért azzal,
hogy tájékoztató jelleggel egy napirendi pontként felvegyük a napirendi javaslatot, kérem,
szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
napirendi javaslatot.
Javaslatot teszek a következő napirendi pontok megtárgyalására a módosító indítványokat
is figyelembe véve:

1.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
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2.) Előterjesztés a Korányi Ház felújítása tárgyában
3.) Tájékoztató a Nagykálló, Debreceni úton elhelyezkedő önkormányzati ingatlanon
épülő parkoló tárgyában
Aki egyetért az ismertetett napirendi javaslatok megtárgyalásával, kérem, szavazzon!
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javasolt
napirendi pontok megtárgyalásával egyetért.
N A P I R E N D E K:
Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (Csatolt előterjesztés szerint)
Horváth Tibor: Az első napirendi pont a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás Társulási megállapodásának módosítása. Az előterjesztés ki lett küldve.
Itt a legfontosabb minket érintő változás az maga a társulás elnökének személyében
történt, illetve ezzel kapcsolatosan ugye a székhely is változna és ezért is szükséges
módosítani a megállapodást.
Felkérem, Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse bővebben a napirendet!

Kovácsné dr. Dalanics Beáta: Még annyi változás van a székhelyváltozáson kívül, hogy
átvezetésre kerültek a települések lakosságszámai. Eddig a Nagykállói Képviselő-testület
döntött a rendeletében az intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekjólétit és a
bölcsődét érintő térítési díjakról. Mivel átkerül a székhely, így január 1-jétől Újfehértó
Város Képviselő-testülete fog ebben dönteni. Tehát az ő rendeletében fognak ezek az
összegek szerepelni.

Horváth Tibor: Van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatosan?
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Orosz Mihály Zoltán: Szerettem volna jelezni újból, hogy nyomtatva, fénymásolatban
kérném a testületi anyagokat, mint már jegyző asszonynak sokszor jeleztem. A titkolózást
be kellene már fejezni.

Tóth Zoltán: Nem értem, hogy mi a titkolózás! A dropboxon megkaptad az
előterjesztéseket, nyomtasd ki magadnak onnan!

Orosz Mihály Zoltán: Már kétszer csatoltan megküldtem a polgármesternek és a
jegyzőnek is, hogy milyen szemkárosító hatása van a számítógépen, tableten történő
olvasásnak. Én papír alapon szoktam belőle dolgozni hosszú órákon keresztül.

Horváth Tibor: Aki az előterjesztésben foglaltakat és a határozat-tervezetet elfogadja,
kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a
javaslatot, és a következő határozatot hozza:

------------------------------------------------------------------Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
295/2019. (XII.12.) Kt.
HATÁROZATA
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása tárgyában
A Képviselő – testület:
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1. a

Dél-Nyírségi

Többcélú

Önkormányzati

Kistérségi

Társulás

Társulási

Megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
2. felkéri a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesülnek:


Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás



Gazdasági csoport



Képviselő-testületi referens



Ügyintéző



Iratár
-------------------------------------------------------------------

Tárgy: (2.tsp.) Előterjesztés a Korányi Ház felújítása tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint)
Horváth Tibor: Szeretném megkérni Vislóczki Zoltán Képviselő Urat, hogy mondja el a
napirenddel kapcsolatos mondandóját!

Vislóczki Zoltán: Most kaptuk meg éppen Harsányi Gézáné Manyika néni levelét. Engem
civilek hívtak fel a Korányi Házzal kapcsolatosan, hogy nagyon méltánytalan helyzetben
van maga az épület.
Ezek a civilek létrehoztak már egy alapot, nyitottak egy bankszámlaszámot, és pénzt
gyűjtenek Nagykállóban a Korányi Ház felújítására. Ez nagyon dicséretes, hogy civilek
foglalkoznak ilyen dolgokkal. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke
Nagykállóban, valamint a Korányi családdal is felvették a kapcsolatot. A család egyébként
nagyon üdvözli ezt az egész kezdeményezést, és ismét áldoznának a felújításra komolyabb
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pénzösszeget abban az esetben, ha az önkormányzat is támogatná hasonló mértékben. A
harmadik forrás lenne a civilek által összegyűjtött összeg.
Felvették továbbá a kapcsolatot dr. Kovács Gáborral – a Korányi Intézet igazgatójával. Arra
lenne szükség, hogy az önkormányzat határozattal támogassa.
Én azt szeretném kérni, hogy a következő ülésen komolyabban foglalkozzunk ezzel a
kérdéssel. Az az épület valóban nem méltó helyzetben van, sokkal többet érdemel. Ezzel az
üggyel mindenképpen foglalkozni kell a képviselő-testületnek, és támogatni kell
véleményem szerint legalább annyival, mint amennyivel a Korányi Alapítvány is támogatni
fogja.

Horváth Tibor: Ismerjük az épület állapotát. Talán két héttel ezelőtt fel lett térképezve az
épület teljes egészében. Van is róla egy néhány oldalas jegyzőkönyv. A legapróbb
részletekig, a múzeum, a Korányi Ház vonatkozásában is meg lett tehát tekintve. Sőt még
rangsorolva is van, hogy mik az égető problémák.
Manyika Néni engem is megkeresett, tájékoztatott erről, illetve többen kerestek ezzel
kapcsolatosan. Nyilván kezelnünk kell, és én is úgy gondolom rövid távon tényleg méltó
körülményeket kellene ott teremteni, illetve a cél az lenne, hogy bevonni a Nagykállói
látványosságok közé és látogathatóvá tenni, megtölteni tartalommal úgy, ahogy a Múzeum
megvan, úgy, ahogy kijárnak a hangodra, ezt is bevonni ebbe a körbe. Itt említeném meg,
hogy ugyanúgy az ínség dombot is bevonnánk, amivel kapcsolatosan a következő évben
már tervben vannak a felújítások. Úgy tehát ezt is kezelnünk kell. Ezzel nekem az az
aggályom, a problémám az, hogy ezt a tízmillió forintos összeget én is hallottam már több
irányból, de senki nem tudott konkrétumot szolgálni, hogy igen Szabolcs-takaréknál ezen a
számlaszámom ez az alap erre a célra jött létre. Ki az, aki ezt kezeli? Felénk csak igény
érkezett eddig, illetve ez az összeg szerepel benne, ez a tízmillió forint, és senki nem tudja
hogy kié, hova tartozik, ki kezeli. Ez a problémánk, először ezen kellene elgondolkodni,
mert most egy kicsit ilyen legendaként lebeg, hogy van ez a pénz, de nem tudjuk kié,
honnan van, mit csinál vele, mit tegyünk mellé. Ha ebben valaki tudna konkrétumot, akkor
el tudunk indulni valamilyen irányba.

Sajnos itt akadt el a dolog. Jegyző asszonnyal

beszéltük korábban, - mert volt ilyen megkeresés is, a másik oldalról, de ott még nem volt
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alap, csak a pénz van meg, és hogy a város kezelje. Erről korábban beszéltünk, hogy akkor
van-e rá mód esetleg, hogy ha az önkormányzat kezelné, akkor valójában ami befolyik erre
összeg,

akkor azt mi ráfordítanánk az épületre.

Akár lehet ennek a kezelésére egy

bizottságot létrehozni, úgymond felügyelő bizottságot, aki ott a munkákat koordinálja.
Sajnos elakadt a történet ott, hogy ennek a pénznek a kezelése ...

Bereczki Mária: ...önkormányzati berkeken belül nem lehet. Azt lehet, hogy alapítványon
keresztül, vagy egyesület, vagy civil szerveződés keretén belül.

Vislóczki Zoltán: Erre már van egy bankszámlaszám létrehozva.
Ez csak szervezés kérdése. Ez egy nagyon szép kezdeményezés a városlakók részéről.
Tehát már van bankszámlaszám, van rajta pénz. A városlakók támogatták kisebb-nagyobb
összegekkel. Én azt gondolom, hogy egyébként, ha ez szélesebb körben lenne propagálva,
akkor még több pénz tudna összegyűlni. Kérjük azt, hogy a testület ezt támogassa. Ez a 10
móFt-os összeg újra felszínen van, újra ígéret van rá a Korányi család, a Korányi
Alapítvány ezt támogatná, de a kérés az, hogy az önkormányzat is támogassa annyi
összeggel.

Horváth Tibor: Én úgy gondolom, hogy a legjobb az lenne, hogy aki ezt a számlát kezeli
azzal felvenni a kapcsolatot, mert mi most egyenlőre nem tudjuk, hogy ki ez a személy,
vagy ki ez az Egyesület, vagy magánszemély, vagy éppen hogy működik, milyen formában.
Jó lenne, ha felvenné velünk a kapcsolatot, és akkor nyilván el tudunk indulni ebbe az
irányba.

Vislóczki Zoltán: Én annyit tudok tenni, hogy még ma fogom jelezni, és elmondom, amit a
testületi ülésen hallottam.

Horváth Tibor: Jó és akár a következő testületi ülésre meg lehet hívni. Nyilván tudjuk a
problémát, amit kezelni kell, és kezelni is fogjuk, mert ha így marad, akkor előbb-utóbb
olyan állapotba kerül, hogy nem fogjuk tudni megmenteni.
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Az én javaslatom az lenne, hogy ha tudjuk akkor szólítsuk meg, és meg lehet hívni az
illetékeseket testületi ülésre, de akár én is nagyon szívesen várom. Az biztos, hogy az
példátlan, hogy a városban milyen összefogás van egy - egy jó cél érdekében. Nyilván mi
sem leszünk kerékkötői ennek, sőt a lehetőségeinkhez mérten nyilván támogatni kell, meg
támogatni is fogjuk ezt a dolgot. Indítsuk el ezt a kezdeményezést.

Orosz Mihály Zoltán: Én azt gondolom, hogy létre kellene hozni egy alapítványt erre a
célra, hogy a későbbiekben, mint jogi személy tudjon esetleg pályázni. Ezt természetesen a
család tagjaival meg kell beszélni, és ők a tagjai legyenek az Alapítványnak.

Vislóczki Zoltán: Gyakorlatilag olyan szinten ment a tárgyalás a háttérben, hogy a Korányi
családon keresztül államtitkár, stb. támogatnák az egész kezdeményezést. Tehát elég
magas szintről lenne támogatás.

Orosz Mihály Zoltán: Ezzel tulajdonképpen hosszú távra megoldanánk az épület
fenntartását. A programokra lehetne támogatást szerezni.

Horváth Tibor: Hát majd, ha elindul a kezdeményezés, akkor a kommunikáció is elindul,
onnantól kezdve megoldódni látszik az épület sorsa.
Én úgy látom képviselő-társaim reakcióiból, hogy támogatjuk a Korányi ház
karbantartásával

kapcsolatos,

vagy

felújításával

kapcsolatos

teendők

ügyét.

A

későbbiekben pedig felvesszük a kapcsolatot a Korányi családdal, Alapítvánnyal, civil
szervezettel.
Aki elfogadja az elhangzottakat, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja
a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
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-------------------------------------------------------------------

Nagykálló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

296/2019. (XII.12.) Kt.

határozata

a Korányi Ház felújítása tárgyában
A Képviselő – testület:
-

egyetért azzal, hogy a Korányi Emlékház felújítása a 2020. évben elinduljon, melyet
a Korányi család, a Korányi Alapítvány valamint a civil szervezetek mellett a jövő
évi költségvetésének ismeretében, lehetőségéhez mérten támogatni kíván.

-

Az épület felújítási tervének elkészítése, valamint a felújításhoz szükséges
pénzösszeg vonatkozásában további tárgyalások lefolytatására van szükség.

Határidő: 2020. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Értesülnek:


Képviselő-testületi referens.



Gazdasági Iroda



Ügyintéző



Irattár.
-------------------------------------------------------------------
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Tárgy: (3.tsp.) Tájékoztató a Nagykálló, Debreceni úton elhelyezkedő Nagykálló Város
Önkormányzata tulajdonában lévő területen megépülő parkoló tárgyában
Előadó: Horváth Tibor polgármester (szóbeli előterjesztés szerint)
Horváth Tibor: A parkoló kivitelezése elindult a református templom és a posta között. A
parkolóról amit tudni kell, az a legfontosabb talán, hogy a rém hírekkel ellentétben a
kedves barátainkat tájékoztatjuk, hogy ingyenes lesz a parkoló. Úgy gondolom, hogy ez
fontos, mert ez az ami az embereket bosszantja, hogy Nagykállóban fizetős parkoló lesz nem lesz fizetős.
Amit tudni kell vagy lehet erről a projektről, hogy maga a tervezés vagy a kivitelezés az
egy elkészült terv dokumentáció alapján valósul meg a megfelelő rétegrenddel és a
megfelelő anyagok felhasználásával. Egy térkő burkolatot fog kapni a parkoló, illetve
folyamatban van már kapja a térkő burkolatot. Körbe lesz rajta egy szikkasztó sáv, és
utána pedig ahol a hely még engedi ott zöldfelület lesz parkosított fásítva. A parkosítás
kapcsán a református egyház már többször is felajánlotta segítségét, illetve nagyon
szeretnének segíteni nyilván az együttműködésünkkel.
Maga a parkolónak a költségvetése sem titok, fel lett töltve a Facebook oldalunkra is, nyílt
dolog. Elindult egy tárgyalás az első körben ott nettó kb. 21 millió Ft-os árajánlatot
kaptunk, ennek fejében alpolgármester úrnak sikerült kialkudni ezt a közel 15 millió Ft-os
árat. De ezt elmondja alpolgármester úr.

Sőrés László: Tulajdonképpen annyi változás van, hogy ígértük a vállalkozónak, hogy mi is
adunk zúzott betont az alap elkészítéséhez. Megnéztük ezt a betont, és megállapítást
nyert, hogy sajnos nem alkalmas a parkoló építésére. Egy újabb tárgyalást követően
megegyeztünk a vállalkozóval, hogy valahogy belekalkulálja a kőnek a bedolgozási árát, és
abban az árban, amelyet legelőször megjelölt, amiről a szerződésünk is szól, vagyis a 15
móFt-on belül maradunk. A 21 mó-ból tehát nettó 15 móFt lett. Még pluszba vállalta a
vállalkozó, hogy a követ ide szállítja, bedolgozza. Eredetileg úgy volt vállalva, hogy mi
adjuk az anyagot, illetve az az anyag, ami fel lett szedve a templom oldaláról, az össze lett
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keverve és még arra 80-as kő lett ráhordva. Tehát a megfelelő réteg vastagság és minőség
meg van mind a két oldalon a parkolónál.

Horváth Tibor: Ami ott volt anyag, azt felszedték és bedolgozták a másik oldalra.

Sőrés László: A szintek miatt kellett felszedni, mert egyébként nem lehetett volna
összehozni a két oldali szintet.

Vislóczki Zoltán:

Valóban nem lesz iránysáv a parkoló autóknak? Nem biztos, hogy

szerencsés, ha nincs felfestve. Az is igaz, hogy ha valaki kulturáltan parkol, akkor be lehet
állni így is, de ha van egy sáv, akkor sorba tudnak állni.

Horváth Tibor: Talán vissza kell menni a legelejéhez, a tervezéshez. Ha olyan parkolót
szerettünk volna, ami minden szabványnak megfelel, akkor a legjobb esetben is 48-50
parkoló fért volna el. A tervező úrral kimentünk a helyszínre olyan 9:00 óra 9:15
magasságában, amikor már az iskolai forgalom meg volt, megálltunk ott a kerítés mellett
és 40 autót számoltunk meg ezen a egyharmad területen illetve az előtte levő utcán az
úton. Így megértette a mi problémánkat, hogy ez így nagyon kevés. Ahhoz, hogy ezt
növelni tudjuk csak így lehet, hogy egyelőre megmarad ez a sík felület, és ha beáll a
parkolási rend, akkor a későbbiekben fel lehet festeni a sávokat. Tehát bármikor be tudjuk
fejezni ezeket a parkoló helyeket. Van még más egyéb praktikus oldala amiért most nincs
felfestve, de ezt majd ha már ott tartunk és aktuális lesz akkor majd azt még elő fog jönni.
Egyébként a rendőrséggel én beszéltem még nem érkezett onnan soha semmilyen
bejelentés a rendőrség felé, hogy meghúzták volna valakinek az autóját, pedig most aztán
ugye még a sarat kerülve mennek szűkebb helyen.

Sőrés László: Ha a gyakorlati részét nézzük, pár hete volt egy nagyobb rendezvény a
csarnokban és 10 db 50 fős busz állt a parkolóban. Ezekhez hozzáalakítva úgy gondolom,
hogy hasznosabb így, hogy nincs felfestve.
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Orosz Mihály Zoltán: A költségvetésre térjünk már vissza. A szerződésből nem derül ki,
hogy mennyi az anyag és mennyi a munkadíj.

Sőrés László: Én nagyon sajnálom, hogy semmit nem tudsz megérteni. Elmondtam az
előbb, hogy 15 móFt-ba kerül. Egy összegben van vállalva, 15 móFt.

Orosz Mihály Zoltán: Mennyibe került a térkő?

Sőrés László: 15 móFt-ba kerül a parkoló megépítése nettóba. Benne van a szerződésben,
hogy a térkövet és a szegélykövet a város adja.

Orosz Mihály Zoltán: Mennyibe kerül a térkő?

Horváth Tibor: Ha a végére értünk, tudni fogjuk pontosan. Nagyságrendileg tudjuk,
konkrétat nyilván nem tudunk, mivel nem lehet milliméterre pontosan kiszámítani, hogy
mennyi követ használnak fel. Összesen 2250 négyzetméter most. Ez az elképzelés, de a
mi kérésünkre még összekötjük a másik úttal is, hogy adott esetben lehessen ott is
kihajtani. Nyilván ez nem volt benne. Majd, ha a projekt lezárult, akkor be tudunk róla
számolni. Ki kell menni a tüzépre, és meg kell kérdezni mennyi egy négyzetméter kő.

Orosz Mihály Zoltán: Lassan befejeződik a parkoló építése, és nem tudja polgármester úr
megmondani, hogy mennyiért vesszük a térkövet.

Horváth Tibor: Nem tudok végösszeget mondani jelenleg. Nyilván elkezdtünk dolgozni a
süllyesztett padkával, abból maradt meg, mert szerencsére kevesebbet kellett vágni, de
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mivel a járdát újra szegni kellett, ahhoz kell egyéb szegélykő, úgy hogy amint véget ér a
projekt minden szám itt lesz előttünk. A projekt 15 millió Ft-ba kerül.

Orosz Mihály Zoltán: Benne van a térkő és szegélykő ára? Abban nincs benne. A kő
ingyen van? Az önkormányzat által biztosított anyag.

Horváth Tibor: Az előbb alpolgármester úr elmondta, hogy bele volt alkudva a saját
anyagunk. Mivel azt nem tudta felhasználni így azt is a saját költségén a vállalkozó adta
ide. Elmondta az előbb. Benne van az anyag. Annak ellenére, hogy mi nem tudtuk
biztosítani, így bevállalta, hogy saját költségén adja hozzá ezt is.

Orosz Mihály Zoltán: Az van a szerződésben, hogy az önkormányzat által biztosított
anyagból készül az útalap.

Horváth Tibor: Most mondtam el! Most mondtam el! Benne van a szerződésben, hogy mi
adjuk a követ, de mivel nem tudtuk adni, mert nem volt jó az alaphoz, ezért a vállalkozó a
saját költségén biztosította. Nem volt 5 millió az értéke, de teljesen mindegy, ezt a
vállalkozó bevállalta azért, hogy a városnak legyen parkolója.

Orosz Mihály Zoltán: Miért nem kell módosítani a szerződést, ha a vállalkozó adja az
összes anyagot?

Bereczki Mária: Azért nem volt módosítva, mert eredetileg az volt a megegyezés, hogy az
önkormányzat fogja biztosítani az anyagot. Tekintettel arra, hogy elmondta alpolgármester
úr, hogy nem volt megfelelő minőségű az a kő, amit az önkormányzat felajánlott, ezért a
vállalkozó a saját költségére azt mondta, hogy ő olyan munkát szeretne elvégezni, ami

15
hosszú távon is tartós, ezért nem látja biztosítottnak abból az anyagból, ezért ő hozza a
megfelelő anyagot mindenféle szerződésmódosítás nélkül.

Orosz Mihály Zoltán: A szegélykövet, a térkövet, meg a zúzott követ?

Bereczki Mária: Nem erről beszéltem!

Horváth Tibor: Van e még másnak kérdése?

Orosz Mihály Zoltán: Én azt kérdeztem, hogy mennyi a térkőnek, a szegélykőnek és a
zúzott kőnek az ára. Ezt mind ajándékba kapta a város a vállalkozótól.

Horváth Tibor: Nyilván a vállalkozó dolga az, hogy mérlegelje, hogy neki mi éri meg, vagy
mi nem. Itt nem feltétlenül anyagilag gondolom, hogy mi éri meg, hanem vannak olyan
nagykállói vállalkozók, akik a város érdekeit szem előtt tartva, nem feltétlenül akarnak
nyerészkedni, hanem azt szeretnék, hogy az egy hosszú távú beruházás legyen, ami tíz év
múlva is ott lesz. Olyan minőségi munkát szeretnének végezni, ami megállja a helyét a
jövőben is. Képviselő úr ott volt az átadás-átvételkor, tudja, hogy miről van szó. Képviselő
úr mivel úgyis bejár, és elemzi a számlákat, majd januárban bejön, és megnézi, hogy
decemberben lesz-e pótszámla hozzá, és ha lesz akkor majd kiragaszthatja valahová. Én a
tényeket mondom. Nagyon szerettük volna, hogy kész legyen, mert a lakosságnak már
nagyon régóta igénye volt, mert az iskolai parkolás kezelhetetlen. A postához a parkolás
kezelhetetlen volt.

Orosz Mihály Zoltán: Még most sem tudjuk az árakat, holott már elkészült. Milyen
eljárásban lett a vállalkozó kiválasztva?

Vislóczki Zoltán: Egyébként mennyi az anyag költségvetése? Ez nem is a nagykállói nagy
projektnek a része?

16
Horváth Tibor: Nem.

Vislóczki Zoltán: Én úgy tudtam, hogy a sétány annak a projektnek a része.

Horváth Tibor: A sétány az igen, de ez egy parkoló. A kerítés és a parkoló között
helyezkedik el a sétány, ki van hagyva a helye.
Egyébként ez a része a projektnek el van küldve 3-4 vállalkozónak az árajánlatkérők
azoknak, akik érdeklődtek. Tehát folyamatban van, várjuk az árajánlatokat. Az idén
szeretnénk szerződést kötni a beruházásra, hogy a tavasszal elkezdődjön a beruházás.
Még eddig nem jött vissza egy árajánlat sem. De még a héten jöhet.

Orosz Mihály Zoltán: Hogyan lett kiválasztva a vállalkozó a parkoló építésére?

Horváth Tibor: Kértünk árajánlatot, és ő vállalta ilyen áron. De majd be lehet jönni az
irodámba, ott van az árajánlat az asztalomon. Sőt ha lejön velem képviselő úr, akkor most
is tudok adni egyet. Ott van minden hozzá, a sétány, illetve az ahhoz kapcsolódó eszközök.

Orosz Mihály Zoltán: A Művelődési Ház tervei fognak változni vagy marad?
Nagykálló projektről beszélgetünk.

Horváth Tibor: Nem beszélgetünk most a Zöld Nagykálló projektről, mert teljesen két
külön dolog. Az a sétány, de most a parkolóról beszélgetünk, az meg nem Zöld Nagykálló
projekt. A sétányról nem beszélünk most, ez csak mellette tájékoztató jelleggel lett
elmondva képviselő úrnak. Annyit mondtunk, hogy folyamatban van. Majd akkor beszélünk
róla, ha aktualitása lesz. Egyébként a jövő héten szerdán fogok menni a Kincstárhoz
megnézni, hogy maga projekt mit enged, mire van mód, mire van lehetőség, mit lehet rajta
módosítani, mit lehet esetleg átcsoportosítani. Remélem, hogy a jövő hét csütörtökön a
testületi ülésen már érdemi választ fogok tudni adni ezekre a kérdésekre. De azért mert
szeretném ezeket elmondani, ha már lesz információ nyilván senki nem ugrál azért itt az
ünnepek előtt, hogy most velünk foglalkozzon. Jövő hét szerdára kaptunk időpontot.
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Nyilván az előző polgármester úrnak teljesen képben kellett volna lennie azzal, hogy ha ez
nem tetszik nekünk, akkor a Kincstár mit mond a válaszunkra, mert nekünk esetleg
küllemben vagy bel tartalomban nem tetszik.
Van-e még a parkolóval kapcsolatosan kérdése valakinek?- Nincs.

Polgármester megköszönte a megjelenést,
az ülést 15 óra 30 perckor bezárta.
k.m.e.
P.H.

Horváth Tibor

Bereczki Mária

polgármester

jegyző

