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Mandabokorban már bekötnek Rekultiválják a
Sikerült rákötni az elsô
ingatlant a 13 milliárdos
szennyvízprogram épülô
csatornahálózatára.
Többéves huzavona után a
jelenlegi városvezetés érte
el, hogy márciusban végre
elkezdôdött a kivitelezés,
Mandabokorban megtörtént az elsô rácsatlakozás.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

A program során több mint 8
ezer ingatlant kötnek majd a
hálózatra városszerte. Az érintettek a jövô héten kapnak írásos értesítést arról, hogy az utcájukban mikor kezdôdnek a
földmunkák.
Mandabokor mellett a város
más területein is elkezdôdnek rövidesen a
szennyvízberuházás
földmunkálatai. Az önkormányzat arra kérte a
kivitelezôket, a városlakók lehetô legkisebb
zavarásával folyjanak a
munkálatok, ugyanakkor a városlakók türelmét is kérik, mivel szin-

te nincs olyan városrész, ahol ne ásnának árkokat.
Kósa Tímea alpolgármester elmondta: óriási beruházásról beszélünk,
mely több mint kétszáz utcát érint és
több mint nyolcezer csatornázatlan
ingatlant. Örvendetes, hogy végre sor
került az elsô bekötésre, és reméljük,
hogy rövid idôn belül a többi is követni fogja.
Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc
pedig arra is kitért, az önkor-

hulladéklerakókat
A régióban 108 környezeti kockázatot jelentô hulladéklerakót rekultiválnak egy pályázat keretein belül.
A 7,2 milliárd forintos beruházás 100 százalékban
támogatott az Európai Unió és a Magyar Állam által.
SZERZÔ: NÁNÁSI ANITA

Az elsõ bekötés, melyet még nyolcezer követ

mányzat lehetetlen helyzetet
örökölt, mivel a pályázó cégek 3 bírósági pert is
indítottak és hiába
volt meg a kiírás, nem
sikerült elôrelépni.
Dr. Kovács Ferenc azt
mondta, az új önkormányzatnak fél év
alatt sikerült új mûszaki tartalommal
megtölteni a közbeszerzési pályázatot és

„Óriási beruházásról beszélünk, mely több mint
kétszáz utcát érint és több
mint nyolcezer csatornázatlan ingatlant.”

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Fôosztály Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2012. június 22.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2012. június 25. napján (hétfô) kerül sor a
részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat
benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Fôosztály Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/151. sz.
irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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2012. június 15.

meggyôzni a peres feleket,
hogy vonják vissza a kereseteket, így sikerült márciusban
a szerzôdéseket aláírni.
A mandabokori elsô bekötés
kapcsán az is kiderült, a szennyvízberuházásban érintett ingatlanok tulajdonosai írásbeli értesítést kapnak, mikor érkeznek az adott utcába a kivitelezô munkásai és gépei, és
pontosan meddig tartanak
majd a munkálatok.

Pályázatot nyert a régi hulladéklerakók rekultivációjára a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. A projekt keretein belül összesen 108 darab hulladéklerakót – ebbôl 105-öt Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében és hármat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében –
számolnak fel, és helyükön növényekkel betelepített zöldfelületet alakítanak ki.
A 7,2 milliárd forintos projekt 85 százalékban az Európai
Unió, 15 százalékban pedig a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg. A rekultiváció három csomagban történik majd. A projekt jelenleg a szerzôdéskötési fázisnál tart,
a kivitelezési munkálatok a tervek szerint idén augusztusban elkezdôdhetnek. A pályázat tervezett befejezési határideje 2014. június 30.

Zöld felület hulladék helyett
A rekultiváció azért vált szükségessé, mert az elmúlt években több, a jogszabályoknak nem megfelelô és környezetszennyezô hulladéklerakót is bezártak. Ezek a lerakók jelenlegi állapotukban nem felelnek meg sem a nemzeti, sem
pedig az európai uniós elôírásoknak. A legtöbbjük nem rendelkezik aljzatszigeteléssel és megfelelô infrastruktúrával,
aminek következtében különösen nagy a környezeti kockázatuk. A rekultiváció során kialakított zöldfelületekkel a
cél ezeknek a kockázati tényezôknek a megszüntetése, illetve a környéken élôk életminôségének jelentôs javítása.

