NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

A hét témája

INTERJÚ

Indul a szennyvízprogram
Már a kivitelezôké a terep
A márciusi közgyûlés után
szokásunkhoz híven dr.
Kovács Ferenc polgármester urat kérdeztük a
legfontosabb döntésekrôl.
– A közgyûlésen több érdekfeszítô elôterjesztés is napirendre került. Polgármester
úr melyeket emelné ki?
– Mindenekelôtt a rendôrségi-tûzoltósági beszámolókat
említeném meg, de döntöttünk a városi nagyrendezvényekrôl is. Fontosnak tartom,
hogy módosítottuk a közbeszerzési, beszerzési szabályzatot, illetve elfogadta a közgyûlés az elôterjesztésemet a
központosított közbeszerzésrôl. Így az intézményeink –
iskolák, óvodák, szociális intézmények – mostantól együtt
szerezhetik be például a tisztítószereket, de ez vonatkozik
a fûtésre, világításra, sok minden másra is. Azt remélem,
hogy ez komoly megtakarítást
eredményez majd. Elôször
került közgyûlés elé egy beszámoló a közfoglalkoztatás
helyzetérôl, és ehhez kapcsolódott a NYÍRVV közszolgáltatási szerzôdésének jóváhagyása is. Ezen a területen nagyot léptünk elôre. A korábbi
teljes káosz után mára olyan
részeredmények születtek,
mint például, hogy 400 mázsa tûzifa helyett 2100 mázsát
tudott kiosztani a városüzemeltetés a rászorulóknak, ami
mögött nagyon komoly háttérmunka van. Most a városüzemeltetésen belül minden
üzletágat szeretnénk átvilágítani, hogy tisztán lássuk mi,
mennyi pénzt visz el, és

mennyi nyereséget vagy veszteséget termel. Az elôzô években ennél a cégnél a teljesítmény abszolút mérhetetlen,
értékelhetetlen volt. A célunk
az, hogy a következô évi üzleti tervnél már minden,
ahogy annak egy profi cégnél,
szervezetnél lennie kell, tisztán átlátható legyen.
– Új fázisába lépett a szennyvízprojekt, a kivitelezôk vették át a terepet.
– Valóban, ez a nyíregyháziaknak talán már hihetetlen, de
tényleg elindult a projekt,
március 7-én aláírtuk a kivitelezôi szerzôdést, most már
a munkaterület átadás-átvétele és a kivitelezési tervek készítése zajlik. A megfelelô
szakmai elôkészítésnek köszönhetôen, ezúttal nem voltak közbeszerzési, jogi peres
eljárások, és valóban elkezdôdött a befejezô szakasz. Szükséges egy nagyon alapos elôkészítés, hiszen egyszerre
több helyen kell elkezdeni a
munkát, hogy ebben a szûk
határidôben, következô év
szeptember végéig be lehessen fejezni a beruházást. A
kivitelezôk munkájának
összehangolása is igen fontos,
hiszen nem lehet például két
városrész érintkezésénél egyszerre több utcát lezárni. Ez
az elôkészítôi munka folyik
most. 259 utcát érint a kivitelezés, ezért április végéig minden háztartásba eljuttatjuk az
ütemtervet. Mindenki névre
szóló értesítést kap arról, hogy
az ô utcájában mikor kezdôdik a munka. Emellett lakossági fórumokat is tartunk,
ahol az érintettek teljes körû

felvilágosítást kapnak. Ezzel
a szennyvíz-beruházással a
város 94 százaléka ellátott
lesz, ami európai szinten is
egy nagyon jó arány.
– Kerékpárút-hálózat. Korábban pontszerûen épültek a
kerékpárutak, most kerékpárút-hálózat fejlesztésérôl
hallani.
– Egy nyertes pályázatnak köszönhetôen az új szakaszok
építése mellett, az eddig különálló kerékpárutakat hálózattá tudjuk fejleszteni. Ez azt
jelenti, hogy az Orosi útról elérhetô lesz a Pazonyi úti kerékpárút, onnan összeköttetés
lesz majd a Korányihoz, amelyen új gyalog-kerékpárút
épül Sóstóig. Az majd összeér a nyírszôlôsi kerékpárúttal,
és a belvárosi kerékpárutakat
is egy rendszerbe foglaljuk.
Ez egy nagyon komoly elôrelépés lesz a kerékpárosok számára.
– Nyíregyháza önkormányzata nem él a bölcsôdei gondozási díj bevezetésének lehetôségével.
– Egy törvénymódosítás lehetôvé teszi – amivel több ön-

Dr. Kovács Ferenc polgármester

dei térítési díjakban a város
nagyon nagy részt vállal önmagára, viszont az elmúlt év
nagyon szigorú gazdálkodásának eredményeként most
már megtehetjük, hogy ne
hárítsuk át a szülôkre ezt a díjat. Ez
egyébként éves
szinten mintegy 19
millió forintot jelent, ami így a családok zsebében
marad.
– Belföld után külföld. A napokban
volt a magyar–ukrán vegyes bizottsági ülés Vaján,
ahol polgármester
úr is jelen volt. Melyek voltak a legfontosabb témák,
amik szóba kerültek?
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– Mindig a projektszemléletû, Nyíregyháza számára
konkrét eredményeket hozó
ügyek képviseletére törekszem. Ami Nyíregyháza
szempontjából jelentôs, hogy
már a legutóbbi ôszi ungvári
vegyes bizottsági ülésen a bizottság a javaslatomra támogatott két nagyon fontos projektet. Az egyik egy EGTC
vagy ETT (Európai Területi
Társulás) létrehozása Nyíregyháza, Szatmárnémeti és

Beregszász részvételével, tehát három ország városainak
összefogásával. A társulás létrehozásának a jövô szempontjából van nagy jelentôsége,
hiszen 2014-tôl az európai támogatási rendszerben egy
újabb 7 éves költségvetési
idôszak kezdôdik. Nagyobb
jelentôségû pályázatokat –
határmenti együttmûködésben – azok tudnak majd beadni és megnyerni, akik ilyen
társasággal rendelkeznek.
A másik fontos esemény volt,
amit a bizottság is támogatott,
és jegyzôkönyvbe került, hogy
egy pályázatot adtunk be az
ENPI-be, ami négy ország –
magyar, ukrán, szlovák, román
– határmenti térsége együttmûködésére biztosított pályázati forrást. A pályázatunk célja, hogy Nyíregyháza testvérvárosában, Ungváron és partnervárosunkban, Munkácson
is legyen biztosítva az a lehetôség, amit Kárpátalján csak
Beregszászon élvezhetnek, a
24 órás vízszolgáltatás. Ez
Beregszászon egy Nyíregyházával kötött együttmûködési
megállapodáson alapul, melynek eredményeként a Nyírségvíz Zrt. és a beregszászi
vízszolgáltató egy közös céget hozott létre. Most hasonló együttmûködést tervezünk
Munkáccsal és Ungvárral is.
A pályázat még elbírálás alatt
van, várhatóan májusban lesz
döntés.
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