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Nem lesz gondozási díj
Bár a törvény megengedné, Nyíregyháza város
vezetése úgy döntött, nem vezetik be ezt a
térítési díjat.
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Bealkonyul az uzsorásoknak
Megyénkben sok uzsorás került kézre. Érdemes
felidézni az elmúlt évben egy, az egész ország
figyelmét felkeltô ügyet.
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Mindenki szurkoljon!
A listavezetô Cegléd ellen játszik a
hétvégén az NYKSK-NyírKomplett férfi kézilabda-együttese.

XIX. évfolyam,
11. szám
2012. március 30.

Bokrétaavató a Hübnernél

Megtartották a Hübner-H Kft. új üzemcsarnokának bokrétaavató ünnepségét. A várhatóan áprilisra elkészülô beruházásnak köszönhetôen ötven új munkalehetôséget tud teremteni a cég. Az ünnepségen jelen volt Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezetôje, dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, és Hársfalvi Péter, a kivitelezô Aktuál-Bau Kft. ügyvezetôje is.

Csökkent a bûncselekmények száma
Több mint húsz napirendet tárgyalt márciusi közgyûlésén Nyíregyháza képviselô-testülete. A
napirendek elfogadása elôtt dr.
Kovács Ferenc polgármester a két
közgyûlés között történt eseményekrôl tájékoztatta a képviselôket, majd döntöttek – többek
között – a városmarketing szempontjából fontos nagyrendezvényekrôl és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételi rendjérôl és az
értük fizetendô térítési díjakról.
A két közgyûlés között történt eseményekhez kapcsolódva több kérdés
is felmerült. Jeszenszki András
(MSZP) – nemdohányzóként – arra
hívta fel a városvezetés figyelmét,
hogy a nemdohányzók védelmébe
életbelépett törvény számos közegészségügyi és köztisztasági prob-

lémát fog felvetni, mellyel foglalkozni kell helyi szinten is.
Az elsô napirendek között több beszámolót is hallhatott a testület. Elsôként
a város közbiztonságának helyzetérôl,
a közbiztonság érdekében 2011. évben
tett intézkedésekrôl számolt be dr. Illés László r. alezredes, a városi rendôrkapitányság megbízott vezetôje.
2011. évben a nyíregyházi rendôrkapitányságon 10 046-ról 9191-re, 10,9
százalékkal csökkent az ismertté vált
bûncselekmények száma. A kapitányság nyomozás-eredményességi mutatója 41,33 százalék volt. A bûncselekmények struktúráját tekintve a vagyon
és közrend elleni bûncselekmények
adják a legtöbb munkát a rendôröknek,
de jelentôs a gazdasági bûncselekmények száma is. A személy elleni cselekmények kategóriáján belül a testi
sértések adják a legtöbb feladatot a
hatóságnak. Örömteli hír viszont, hogy

a tavalyi évben emberölés Nyíregyházán nem történt.
Beszámolót tartott a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltóság is. A tájékoztatóból kiderül, hogy a szervezet több mint
800 szakhatósági tevékenységet végzett, és közel ennyi tûzvédelmi ellenôrzést folytatott le. A Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság illetékességi területén 2011. évben 2029
esetben avatkozott be. A mûködési területen 1295 esetet számoltak fel. Az
esetek több mint a felét mûszaki mentések tették ki. (Részletek a www.nyiregyhaza.hu oldalon.)
A további napirendek között döntött
még a testület a 2012. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontjából jelentôs nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeirôl, valamint néhány szociális ellátás igénybevételének rendjérôl.
(Részletek lapunk 3. oldalán.)

Regisztráljon
Ön is!

Nyíregyháza 2012-ben
is csatlakozott a Föld
Órája mozgalomhoz,
hogy így fejezze ki elkötelezettségét a klímaváltozás elleni összefogás
mellett. Március 31-én,
több helyszínen is lekapcsoljuk a díszvilágítást
este fél kilenc és fél tíz
között. A regisztrációs
linket elérheti honlapunkról, a www.nyiregyhaza.hu-ról.

Gôzerôvel folyik a
szennyvízprogram
Dr. Kovács Ferenc polgármester március 28-án egyeztetésre hívta a városházára a szennyvízprogramban
érintett kivitelezô cégek képviselôit, tervezôket és közremûködôket.
A szerzôdések aláírását követôen a kivitelezôk megkezdték a
kiviteli tervek elkészítését, valamint a megvalósítási ütemtervek összeállítását. Tekintettel arra, hogy a csatornaépítési
munkákat három fôvállalkozó fogja végezni, a benyújtásra
kerülô ütemterveket, a beruházást felügyelô mérnökszervezet
az önkormányzattal egyeztetve összehangolja annak érdekében, hogy a kivitelezés minél kisebb fennakadást okozzon majd
a város életében. A végleges ütemtervek alapján április hónap
végéig minden érintett ingatlantulajdonos levélben kap személyes tájékoztatást arról, hogy utcájában mikor kezdôdnek
el a kivitelezési munkálatok.

Képviselôi fogadóóra
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselôje
fogadóórát tart:
Idôpont: 2012. április 2. (hétfô) 17.00 óra
Helyszín: Felsôsima, volt általános iskola épülete.

