A HÉT TÉMÁJA

KÖZGYÛLÉS

TISZTA VIZET ÖNTÖTTEK A POHÁRBA QUAESTOR-ÜGYBEN
Ülésezett múlt csütörtökön Nyíregyháza képviselõtestülete. A közgyûlésen többek között a város 2014
és 2020 közötti európai uniós költségvetési idõszakra
készített Integrált Területi Programjáról és a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásáról
volt szó. A testületi ülésen megvitatták a képviselõk
azt a javaslatot, amelyet a dr. Kovács Ferenc polgármester kezdeményezésére felállított vizsgálóbizottság
készített a Quaestor-ügyben felvetõdött kérdések és
tények összefoglalására.

FOLYTATÓDOTT A QUAESTOR-ÜGY
A május közepén kirobbant Quaestor-ügyben felmerült
kérdések megvitatásával kezdõdött Nyíregyháza Megyei
Jogú Város közgyûlése. A képviselõk kérdéseket tettek fel
Mikó Dánielnek, a Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ
Vízgazdálkodási Társulat intézõbizottsági elnökének a befektetéssel, annak elõzményeivel és következményeivel
kapcsolatban. Mint ismert, Mikó Dániel, a Nyíregyháza
Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat tagjaitól beszedett érdekeltségi hozzájárulásokkal, önálló jogi
személyként gazdálkodott. A lakosok által befizetett pénzösszeg jelentõs részét – több mint 293 millió forintot – a
nagy kockázatot rejtõ Quaestor és Hungária értékpapírokba fektette.

seket támogatja az MSZP frakció is. Nagy László azt mondta, Nyíregyházának már a korábbi években is volt egy jól
mûködõ szociális ellátórendszere, amelynek a része a gyermekvédelem is. A frakcióvezetõ hozzátette, ez Nyíregyházán alapvetõen jól mûködik. A Jobbik álláspontja szerint nagy szükség van arra, hogy a rászoruló gyereket a
város támogassa. Béres Csaba (Jobbik) azt mondta, ha a
meglévõ szociális ellátási formák nem lennének jelen a
városban, akkor rengeteg család maradna segítség nélkül.
Szerintük, mivel az ellátottak száma magas Nyíregyházán, a szociális szférában dolgozókról terheket kell levenni,
hiszen nincs arányban a dolgozók száma az ellátott személyek számával.

ÚJ LEHETÕSÉGEK A SPORTÉLETBEN
A testületi ülésen szó volt a város sportéletérõl is. A
látvány csapatsportágak fejlesztése miatt szükséges lenne a Bánki Donát Szakközépiskolában a tornacsarnok
rekonstrukciójára annak érdekében, hogy az ott sportolók a mai kor igényeinek megfelelõ keretek között
készülhessenek versenyeikre. Az infrastrukturális fejlesztésekhez a város hozzájárul. Mindezeken túl arról is
egyeztettek a képviselõk, hogy a Nyíregyházi Kosárlabda Klub a jövõben a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül, Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft. néven mûködne. Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetõje arról számolt be a testületnek, úgy látja, a világban sikeresen mûködõ klubok nagy szervezetek, ahol egyszerre több szakosztály
végzi sikeresen tevékenységét. Az ügyvezetõ kifejtette,
céljuk az, hogy olyan hátteret teremtsenek a kosárlabdázóknak, ahol minden évben a legjobb 8 közé kerülhet a felnõtt kosárlabdacsapat.

NYÁRI ÉTKEZTETÉS A RÁSZORULÓKNAK

Mikó Dániel azt válaszolta, azért a Quaestorba fektette
be a pénzt, mert az 5–5,5 százalékkal nagyobb kamatot
ígért, más bank 1–1,5 százalékával szemben. Dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere korábban az ügy összefoglalására vizsgálóbizottságot kért fel, amelynek tagjai dr.
Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Móricz István, a
Nyírségvíz Zrt. korábbi vezérigazgatója és Lengyelné Petris
Erika, az Ellenõrzési Osztály vezetõje. (A témáról bõvebben a nyiregyhaza.hu-n olvashatnak.)

ÉRTHETETLEN ÉS INDOKOLATLAN
A testületi ülésen dr. Kovács Ferenc arra hívta fel a figyelmet, az elnöki címmel jogok és kötelezettségek is járnak. Szerinte az emberek által a Társulatra bízott 293 millió forintot nem volt kötelezõ lekötni, úgy, hogy az elnök
tisztában volt azzal, májusban ennek egy részét utalnia
kell a városnak. A polgármester hozzátette, a Quaestor
ráadásul állami garanciát sem kínált a befektetésért. A Társulat feladata mindössze az volt, hogy megõrizzék közel
8000 családnak a szennyvízbekötésekhez félrerakott pénzét, nem pedig az, hogy befektessék. A városvezetõ érthetetlennek és indokolatlannak ítélte meg Mikó Dániel
tettét. A Társulat elnöke kifejtette, amit a Quaestor kínált,
jó konstrukciónak tûnt, neki az ügyhöz érdeke nem fûzõdött, igazi felelõsnek azokat tartja, akik a Quaestornál nem
tudnak elszámolni a pénzzel. A közgyûlés elfogadta azokat a javaslatokat, amelyeket a vizsgálóbizottság ajánlott
az ügy megoldása érdekében.

GYERMEKVÉDELEM ÉS SZOCIÁLIS HÁLÓ
A közgyûlés több napirendi pontja foglalkozott a gyermekétkeztetéssel, az annak feltételeit javító fejlesztésekkel, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásaival. A FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje azt
mondta, komoly munkát végeznek a városban a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek. Dr. Adorján Gusztáv hozzátette, Nyíregyháza példaértékûen, több fórumon
keresztül is támogatja a rászoruló fiatalokat, céljuk pedig
az, hogy minél kevesebb gyermek legyen a jövõben, akik
a szociális háló segítségére szorulnak. A gyermekvédelemmel és szociális étkeztetéssel kapcsolatos intézkedé6
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A közgyûlés támogatta a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosításának
támogatására” benyújtott pályázatát az önkormányzatnak. Az elõterjesztést az tette szükségessé, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetésérõl szóló
törvényben foglaltak értelmében, idén pályázniuk kell
a helyhatóságoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatásához. Az önkormányzat 1198 gyermekre bruttó 27 937 360 forint összegû támogatást pályázott meg.

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSRE IS PÁLYÁZNAK
A közgyûlés támogatásával, Nyíregyháza az idén is
normatív támogatást igényel a központi költségvetésbõl a
helyi közforgalmú közlekedés támogatására. Az elõterjesztésbõl kitûnik, hogy Nyíregyháza önkormányzata 2014ben több mint 420 millió forint összegû, míg 2015-ben – a
kérelem benyújtásáig – 143,4 millió forint saját forrásból
származó támogatással járult hozzá a város autóbusszal
végzett tömegközlekedésének biztosításához. A központi
költségvetéshez benyújtott igényléshez tett nyilatkozatban
a helyhatóság vállalja azt is, hogy a közösségi közlekedést egész évben fenntartja és a személyszállítás biztosítását a Szabolcs Volán Zrt. jogutódjával, az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgálati
szerzõdésben megfogalmazottak szerint végzi.

MÁRIA ÚT EGYESÜLETI TAGSÁGRÓL DÖNTÖTTEK
A képviselõk döntöttek arról is, hogy Nyíregyháza
csatlakozik a Mária Út Közhasznú Egyesülethez. A
Mária Út Közép-Európán átívelõ zarándok- és turistaút-hálózat. A hálózat kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltõl az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy
1400 kilométeres távon. A Mária Út összeköt 400 települést, több országot, képes fellendíteni a zarándokturizmust. További elõnye, hogy tiszta, nem okoz környezeti terhelést és az újonnan kialakítandó szálláshelyek
révén kiemelkedõ eszköze lehet a vidékfejlesztésnek,
a kevésbé látogatott vidéki térségek feltárásának, valamint a munkahelyteremtésnek is. A Mária Út mûködtetését eddig néhány magánszemély vállalta fel, de a fejlõdés és a valódi társadalmi cél elérése érdekében az
alapító szervezet új szintre kívánja emelni a mûködtetést, a helyi önkormányzatok bevonásával. Ennek lett
része – elsõk között – a szabolcsi megyeszékhely.

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM
A testületi ülés Nyíregyháza 2014 és 2020 közötti európai uniós költségvetési idõszakra készített Integrált Területi Programja módosításának jóváhagyásával folytatódott. Ebben az idõszakban a város több mint 24 milliárd
forint európai uniós támogatást használhat fel, nem számítva a késõbbi kiírandó pályázatok potenciális forrásait.
Dr. Adorján Gusztáv, frakcióvezetõ (FIDESZ-KDNP):
Összhangban a kormányzattal
– Az Integrált Területi Program összhangba hozza a kormányzat és a város elképzeléseit. A terv az, hogy a benyújtandó pályázatok esetében minél kevesebb önrészre legyen
szüksége Nyíregyházának, hiszen ezáltal több, nagyobb
értékû pályázat lehívására lenne lehetõség.
A cél továbbra is az, hogy a gazdaság élénkítését, a
munkahelyek teremtését és városi fejlesztéseket célozzuk
meg. Össze tudjuk kapcsolni azt, hogy a város és a városlakók érdekei is képviseltessenek ezekben a pályázatokban, például a közlekedésfejlesztésre, a turizmusra, a szakemberpótlásra és szakemberek itt tartására gondolva. A
módosítás mindenféleképpen a nyíregyháziak érdekeit
szolgálja majd.
Nagy László, frakcióvezetõ
(MSZP-EGYÜTT-DK): Nehezen
kivitelezhetõ
– Elkésett az az egyeztetési folyamat, amely az irányító hatóságokkal, a minisztériumokkal
zajlik. Jelenleg a támogatási ciklus második évének közepén járunk, és ott tartunk, hogy a város elképzeléseit az irányító
hatóság által megküldött javaslatokkal igyekszik összefésülni az a szakembergárda, akik ebben szerepet kapnak.
Úgy gondoljuk, hogy a forrásfelhasználás a következõ öt
évben aránytalan lesz. Ugyanaz a helyzet állhat elõ, mint
az elõzõ támogatási ciklus végén, amikor 2014-re, az utolsó évre összpontosultak a beruházások. Az egyeztetési folyamatok még nem zárultak le, miközben lassan támogatási szerzõdéseket kell kötni annak érdekében, hogy egyenletes mértékû fejlesztést tudjanak végrehajtani.
Béres Csaba, képviselõ (Jobbik Magyarországért Mozgalom): Egyetértünk a célkitûzésekkel
– Gyakorlatilag ez még csak
egy nagy tervezet, amelynek
részletes kidolgozására még
várni kell. Nem látunk bele, hogyan és miként kivitelezik
majd a felelõsök azokat. Ami most elõttük van, már egyszer szerepelt, csak visszaküldték a Minisztériumnak. Minimális változtatások történtek benne, de ettõl függetlenül még mindig Nyíregyháza és a városlakók érdekeit
képviseli, ezért egyetértünk a célkitûzésekkel. Várjuk, hogy
az adott beruházási projektek hogyan valósulnak majd
meg. Az már most látszik, hogy másképp gondolkodnak
egyes szegmensekben, mi például nagyobb hangsúlyt fektetnénk, és nagyobb forrást biztosítanánk a bokortanyák
felzárkóztatására, mint a Huszártelep és a Keleti lakótelep rehabilitációjára.

