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Ütemesen dolgoznak a
szennyvízprogram kivitelezôi
között részletes
megvalósítási
ütemtervet kell készíteniük, melynél
egyebek mellett
az alábbi legfontosabb szempontokat kell figyelembe venniük:
! A kivitelezést a
befogadóval rendelkezô csatornák
megépítésével kell
kezdeni, és mielôbb üzembe kell
helyezni az önálló
csatornaszakaszokat.
! Törekedni kell arra, hogy
a megkezdett, önálló építési területeken a teljes
élôre kötésig folyamatos
munkavégzés történjen a
burkolat helyreállításával
együtt.
! A vezetékeket folyamatosan kell építeni.
! Egy-egy utcában törekedni
kell a lehetô legrövidebb
forgalomkorlátozásra.
! A munkaárkok nyitvatartását a lehetô legrövidebb
idôre kell ütemezni.
! Párhuzamos munkavégzés
(több munkaterület) esetén
törekedni kell arra, hogy
minél több, önállóan üzembe helyezhetô szakasz készüljön el, és minél gyorsabban.
A KE-VÍZ 21 Építôipari Zrt.vel aláírt két szerzôdés alapján induló munkálatok:
! Az 1. rész szerzôdése a kö-

Évekkel ezelôtt felmerült az
igény, és az akarat is meglett
hozzá, hogy Nyíregyházán teljesebbé váljon a szennyvízkezelés. Ezzel a lakosság komfortjának általános növelése és
az európai léptékû környezetvédelem megvalósítása volt az
elsôdleges cél. Emellett a legkorszerûbb technológiák alkalmazásával villamos energiát is termel a szennyvízkezelési program.
A lakosságot közvetlenül
érintô fázisba ért a szennyvízkezelési program, mivel most
kezdik bekötni a háztartásokba a szennyvízelvezetô rendszert.
A Nyíregyháza és Térsége
Szennyvízelvezetési
és
Szennyvíztisztítási Programjának kivitelezési munkálatait
folyó év február 21-én és március 7-én aláírt közbeszerzési
eljárást követôen négy alprojektben végzik. A legelsô
munkálatok idén május végén
kezdôdnek, míg a befejezés
2013 második felében várható. A munkák megrendelôje
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata. A szerzôdô kivitelezô cégek: KEVÍZ 21 Építôipari Zrt., TriGon
Invest Kft., BONEX Építôipari
Kft.
A kivitelezés megkezdése
elôtt a vállalkozóknak többek

vetkezô területeket érinti:
Kistelekiszôlô és iparterület, Nyíregyházi út és környéke, belvárosi vegyes területek, a Bujtos, Tünde,
Csárda, Arany János utcai
és Csaló közi átemelô.
! A 2. rész szerzôdése a következô területeket érinti:
Sóstóhegy 1., 2., 3. ágvezetékek (Varga-, Kazár-,
Sulyán-, Zomboribokor)
Sóstóhegy 6., 8., 9. ágvezetékek (Felsôpázsit, Nyírszôlôs, Sóstó)
A TriGon Invest Kft. által kivitelezett területek:
! A 3. rész szerzôdése a következô területeket érinti:
4., 7., és 5. ágvezetékek
(Butyka, Ipari Park, Nagyszállás)
A BONEX Építôipari Kft. által kivitelezett területek:
! A 4. rész szerzôdése a következô területeket érinti:
Telepi nyomóvezeték és közbensô átemelôk építése, a
Debreceni úti átemelô átépítése, valamint az 1. és 2.
fôgyûjtô építése, rekonstrukciója.
A részletekrôl a www.nyirszennyviz.hu honlapon lehet
tájékozódni. Itt megtalálható
az egyes utcák várható munkakezdési és befejezési ideje
is. Az érintett háztartásokat a
következô napokban szórólapos formában értesítik ki,
hogy mikor kezdôdnek és várhatóan meddig tartanak a
munkálatok az ô lakóhelyükön.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése 109/2009. (V. 25.) számú határozatával
döntött Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési
szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007. (VI. 12.) számú rendelet módosításának
elkészítésérôl.
A rendezési tervek módosításának célja:

Lakossági fórum az M3-asról
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. az M3as autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény
közötti szakasz beruházásával kapcsolatban,
május 25-én 14 órától lakossági fórumot
tart a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban.

Az eseményen részt vesz dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere, kérdéseikre válaszol Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. kommunikációs osztályának vezetôje, a kivitelezô cég képviseletében
Témák: Mit vár a lakosság a beruházásról pedig Papp Kornél várja az érdeklôdôket.
– Beszámoló a közvélemény-kutatásunk eredményeirôl; Mi történt eddig az
elsô szakaszon? – tények,
számok az elsô 6 hónapról;
Az építkezés képekben,
speciális gépek, hazánkban
eddig nem látott felüljárók
a biztonságosabb közlekedésért.
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2012. május 25.

A terv jóváhagyása elôtt a módosított tervvel kapcsolatban

Lakossági fórumot
tartunk, melynek idôpontja:

2012. május 30. (szerda) 16.30 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Bencs-terem.
A lakossági fórumra tisztelettel meghívjuk az érdeklôdô városlakókat.

