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Elsô kézbôl
Hogyan áll a színház és a
könyvtár átvétele, mikor
indulhat a szennyvízberuházás, mi okozza a nehézséget a helyi közlekedés
finanszírozásában –
városunk elsô emberét
Dr. Kovács Ferencet
kérdeztük.
– A megyei önkormányzattól
a város által átvett egyik intézmény a színház. Az átvétel
problémája elég sokrétû. Sikerült-e elôrébb lépni legutóbbi beszélgetésünk óta?
– A színház átvételérôl még
tavaly határozott a közgyûlés,
az akkori döntés értelmében
csak úgy élhetünk a teljes
fenntartói jogosultsággal és az
ezzel járó kötelezettségekkel,
hogy minden kérdésben tisztán látunk. Komoly elôrelépések vannak, a legfontosabb az,
hogy a színház mûködése biztosított, a mûvészi munka zavartalan, a dolgozók bére, a
mûködtetéshez szükséges
pénz rendelkezésünkre áll. Ez
azt jelenti, hogy a központi
költségvetésben a Móricz
Zsigmond Színház támogatása már Nyíregyházánál szerepel. Szintén elôrelépés, hogy
a múlt év végén még kb. 97
millió forintnyi szállítói tartozása volt a színháznak, amit
sikerült 33 millióra csökkenteni. Azonban akadnak még
megoldásra váró feladatok.
Az egyik problematikus kérdés a színészházon lévô jelzálogjog törlése volt. A legutóbbi közgyûlés óta a bank
kiadta a törléséhez szükséges
nyilatkozatot, az széljegyként
rákerült a tulajdoni lapra, ami
azt jelenti, hogy ez a probléma egy-két héten belül meg-

oldódik. Két lezáratlan kérdés
maradt még. Az egyik egy
kölcsönszerzôdés, ugyanis a
színháztól korábban 111 millió forintot vett kölcsön a megyei önkormányzat, amit már
nyilvánvalóan nem tud megfizetni. A város nem válalhatta
egyedül az elmúlt idôszakban
az intézmény finanszírozását,
így ebben a tételben nagyságrendileg hasonló hiány keletkezett. Kormányzati hozzájárulással úgy szeretnénk ezt
megoldani, hogy ne történjen
a minimális különbözeten kívül pénzmozgás, és ezeket a
kötelezettségeket vezessük
össze, hogy a színház tiszta
lappal kezdhessen. Ennek a
jogi lebonyolítása várhatóan
március végére megoldható.
Az igazán nagy kérdés, hogy
az eddigi színház által ellátott
megyei kulturális feladatkör
finanszírozását (tájelôadások,
ill. a megyei nézôrátára esô
fenntartási költségek) hogyan
sikerül megoldanunk. A jelenlegi pozíciónkból mindent
megteszünk a színház mûködésének biztosításáért, de jogilag csak akkor tudjuk teljes
mértékben átvenni a fenntartói jogokat, ha már minden
egyes kérdés rendezôdött.
– Hasonló helyzet van a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár esetében is.
– A könyvtárral kapcsolatban
is állandó egyeztetést folytatunk a minisztériummal. A
könyvtár esetében kicsit egyértelmûbb a helyzet, hiszen a
megyei könyvtári hálózat feladatai jól elkülönülnek a nyíregyházi könyvtárétól. Itt 30,6
millió forintról van szó, ami
most hiányzik. Mi szívesen látjuk el a megyei feladatokat is,

amennyiben biztosított hozzá
a fedezet. Azt senki nem várhatja el, hogy a nyíregyházi
adófizetôk pénzébôl finanszírozzunk megyei feladatokat.
Én úgy gondolom, ez a kérdés
hamarosan megoldódhat.
– A szennyvízkérdésben is
történt elôrelépés. Mik a
konkrétumok?
– Ez volt az egyik legnehezebb
örökség, amit az elôzô városvezetéstôl kaptunk. Szinte
minden eleme el volt hibázva
a programnak, amit a szakadék
szélérôl kellett visszarángatnunk. Elég ha azt említem,
hogy egyszerre több peres eljárás is volt döntôbizottság
elôtt. Ezt a problémát még tavaly sikerült rendbe hoznunk,
úgy hogy tisztáztuk a pályázókkal a kérdéseket, így tudtuk egyáltalán még egyszer kiírni a közbeszerzési pályázatokat. Rengeteg tárgyalásba
került, már az is, hogy tiszta
lappal indulhassunk.

A feladat azonban
egyértelmû volt,
még az idén hozzá kell kezdeni a
kivitelezéshez
Mára sikerült jó eredményeket elérnünk. A négy részre
osztott pályázatnál már két
esetben aláírtuk a szerzôdést
a kivitelezôvel. A másik két
egységnél is megtörtént az
eredményhirdetés és rövidesen ott is megköthetjük a
szerzôdést. Ha ez megtörtént,
akkor állunk készen jogilag,
és az idôjárási viszonyoktól
függôen végre tavasszal meg-

kezdôdhet a kivitelezés. Azt
hiszem, nem kell hangsúlyoznom, hogy ez mekkora eredmény, hiszen az érintett lakosok tudják leginkább, akik
mindvégig fizették a saját
hozzájárulásukat a programhoz, hogy négy év egyhelyben toporgása után, másfél év
erôfeszítései árán sikerült
végre eljutnunk idáig.
– A legutóbbi közgyûlésen ismét napirenden volt az évrôl
évre visszatérô probléma, a
tömegközlekedés kérdése.
Mit lehet kezdeni a helyi tömegközlekedés finanszírozásával? Mi köze van a BKV
problémájának a Szabolcs
Volánéhoz?
– Ez is egy régrôl itt maradt
megoldatlan probléma. Ha
összehasonlítjuk a fôváros lakosságszámát a vidéki nagyvárosokéval, akkor azt látjuk,
hogy vidéken 2,3 millió ember tömegközlekedését oldjuk
meg 2 milliárdból, míg az 1,6
tmilliós Budapestét 32 milliárdból. Úgy gondolom, hogy
ez nem engedhetô meg, nem
igazságos. Itt egy olyan strukturális kérdésrôl van szó, ami
még rendezésre vár. Ennek
köszönhetôen alakult ki az a
gyakorlat is, hogy Nyíregyháza évrôl évre vagyont vesztett
a Volán veszteségeinek pótlása miatt, hiszen korábban elôfordult, hogy a város ingatlanokat adott a Volánnak, mert
nem tudott fizetni. Ez egyébként csak nyíregyházi sajátosság. Az viszont, hogy a helyi
közlekedés kérdése rendezetlen a nagyvárosokban, már
nem csak az. Ezért mi, a vidéki nagyvárosok polgármesterei már tavaly elkészítettünk
egy javaslatot a megoldásra.
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Megfogalmaztuk, hogy nem
elfogadható az, hogy az állam
35 milliárdot költ tömegközlekedésre, és ebbôl Budapest
kap 32 milliárdot, a vidéki
városok pedig a maradékot.
Nyíregyházán, városi önkormányzati szinten kell áttekinteni a tömegközlekedés kérdéseit és konstruktív, ésszerû
megoldásokat keresni, ami
jelenleg is napirenden van. Ez
a kompromisszumkeresés köszönt vissza a közgyûlés döntésében is, amikor olyan alternatívát választott, hogy egy
ésszerû járatátszervezéssel a
lehetô legcsekélyebb mértékû
4,2%-os jegyáremelést engedélyez csupán a Volán számára. Ide kapcsolódik, és a köz-

lekedésfejlesztés szempontjából a jövôre nézve igen fontos lépés, hogy megpályáztunk 300 millió Ft-ot, 100%os támogatottsággal, amit arra
használnánk fel, hogy Nyíregyházán minden közlekedéssel kapcsolatos problémát,
fejlesztési lehetôséget felmérjünk és egy hosszútávra szóló közlekedés fejlesztési programot dolgozzunk ki.
Meggyôzôdésem, hogy ez a
program képes lesz kezelni
azokat az évtizedes hiányosságokat, amelyet például a
kiskörút bezárásának elmaradása, a villamos elvesztése,
vagy épp a Dózsa György
utca, mint fô közlekedési út
elvágása jelentett a városnak.

...a legfontosabb az, hogy a színház
mûködése biztosított, a mûvészi
munka zavartalan
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