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SÜRGETÕ AZ ÉLÕREKÖTÉS – NEM TÁMOGATOTT A SZIPPANTÁS
A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja keretében megépült a Polyákbokori II. sz. szennyvíztisztító telep, melynek próbaüzeme az elmúlt év végén megkezdõdött. Tavaly júniusban elkezdett rész-mûszaki átadások következtében közel 2800 ingatlan esetében lehetséges a hálózatra való
csatlakozás.
A közeljövõben (március vége, április eleje) újabb részek átadása folyamán mintegy 1000 ingatlannal bõvül
az üzembe helyezhetõ bekötések száma. Így jól látható,
hogy – a korábban elõre nem látható akadályok ellenére
– a beruházás tervezett 8000 ingatlan házi bekötésének
státusza hamarosan eléri az 50 százalékot – tájékoztatta
lapunkat dr. Podlovics Roland projektvezetõ.
Elmondta: az átadott területeken lakók a rákötés engedélyezésérõl szórólapon tájékoztatást kapnak, illetve a
www.nyirszennyviz.hu oldalon is tájékozódhatnak. A
honlapon kihelyezett keresõben a hrsz. alapján vagy cím
alapján is megtudhatják, hogy az adott ingatlan esetében
lehetségessé vált a rácsatlakozás. Mindemellett minden
ingatlantulajdonost szórólap útján is tájékoztatnak a rácsatlakozási lehetõségrõl.
Dr. Podlovics Roland felhívja az érintettek figyelmét,
hogy a csatlakozásról való kiértesítés után mihamarabb
gondoskodjanak a hálózatra való rácsatlakozásra, mivel
a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által a kedvezményes szippantás igénybevételére elfogadott moratórium
2014. március 15-én lejárt. Így azon tulajdonosok, akiknek az ingatlanját az elmúlt téli idõszak során adták át (a
hálózatra való csatlakozás engedélyezett), ezen idõponttól számított 30 napon túl a kedvezményes szennyvízszippantást már nem tudják igénybe venni.

Zajlanak az élõrekötések
Szintén ettõl az idõponttól számított 90 napon belül,
aki nem végzi el a rákötést, annak a teljes árú szennyvízszállításon felül már a talajterhelési díjat is meg kell fizetni, mely egy átlagos családi ház esetében a 18 000 forintot is elérheti.
További fontos információ a 262/2004. (IX. 23.) Korm.
rendelet, mely a magánszemélyek közmûfejlesztési támogatását szabályozza. A támogatás szociális alapon ítélhetõ meg, amely támogatást a jegyzõtõl lehet kérni.

UTAK HELYREÁLLÍTÁSA, CSONGOR UTCA
ENGEDÉLYEZTETÉS, ÚTÉPÍTÉS
A projektvezetõ arról is tájékoztatott, hogy a szennyvízprogram keretében érintett utakat az eredeti állapotuknak megfelelõen állítják helyre. A földutak és zúzottköves

utak helyreállítása zajlik jelenleg a város több pontján is,
a helyreállítást követõen veszi át a szennyvizes vállalkozótól a városüzemeltetés az utakat üzemeltetésre.
– Az elmúlt héten a Nyíregyházi út és környéke volt
napirenden. Oroson az utak helyreállítása megtörtént (egy
utca kivételével kész – Oros, Gyûrû utca, ahol még kivitelezés zajlik).
– Az elmúlt héten helyreállítás folyt továbbá a Csongor
utca és a Sátor utca környékén.
– A héten, illetve a jövõ héten (13-14. hét) Sóstóhegy
(Nyírség u., Lepke u., Hadobás u.), Kistelekiszõlõ (kivéve
a nyomott rendszerrel érintett utak), illetve Borbánya (például: Rezeda u., Bazsalikom u.) településrészeken állítják
helyre az utakat.
– Ezt követõen a 15–17. héten Nyírszõlõs (Kincs köz,
Kincs u., Pajzsikafû u.), a belváros, Felsõpázsit (Árvácska
u., Levendula u., Rozmaring u., Kapor u.), Bokortanya I.
(Újtelekbokor, Salamonbokor) és Bokortanya II.
(Mohosbokor, Rókabokor, Benkõbokor, Kovácsbokor,
Polyákbokor) településrészeken állítják helyre az utakat.
Tavaly januárban a Belügyminisztérium mûködési és fejlesztési célok ellátására egyszeri, 1 500 000 000 forint
összegû, vissza nem térítendõ támogatást nyújtott az önkormányzat számára, melyet a városvezetés, teljes egészében a szennyvízprojekthez kapcsolódó úthelyreállításra
fordít. Ennek köszönhetõen összességében a szennyvízprojekttel érintett utcák közül mintegy 30 kilométer hosszban saját erõs útépítési munkákat is tudnak végezni. Külön kiemelendõ, hogy egy olyan útszakaszt is megépítenek ezen forrásból, mely már évtizedek óta várat magára,
s ez a Csongor utca, mely várhatóan szeptember végére
készül el – tájékoztatott dr. Podlovics Roland projektvezetõ.

HERMAN OTTÓ EMLÉKÉV
A Herman Ottó Emlékév alkalmából, halálának 100. évfordulóján megkoszorúzták
a természettudós emléktábláját a Nyíregyházi Állatparkban.
A megemlékezés része annak az egy

éven át tartó programsorozatnak, amelyet
a Nemzeti Környezetügyi Intézet azért indított útjára, hogy méltó módon mutassák be a mai gyerekeknek Herman Ottó
gazdag és sokrétû életmûvét.

FUSS NYÍREGYHÁZA!

Futóversenyt rendeztek Nyíregyházán.
Az erdei tornapályánál több százan
gyülekeztek, hogy aztán a közös bemelegítés után nekivágjanak a különbözõ versenytávoknak. A gyerekekre
2 kilométer várt, de lehetett indulni 6
és 10 kilométeren is, sõt, ötfõs csapatokkal váltóban is teljesíthetõ volt a leghosszabb versenytáv. A Nyírségi Futók
Sportegyesülete és Nyíregyháza MJV
Önkormányzata, a Decathlon és a Magyar Szabadidõsport Szövetség támogatásával meghirdetett verseny hagyományteremtõ szándékkal indult.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft. versenytárgyalás útján történõ
bérbeadással meghirdeti:
a Nyíregyháza, Pacsirta u. 29–35. I/6. szám alatti, 1 szoba, összkomfortos, 25 m2 alapterületû,
a Pacsirta u. 29–35. I/14. szám alatti, 1 szoba, összkomfortos, 30 m2 alapterületû, valamint
a Pacsirta u. 29–35. I/23. szám alatti, 1 szoba, összkomfortos, 25 m2 alapterületû, önkormányzati tulajdonú költségalapon meghatározott lakbérû nyugdíjasházi bérlakásokat.
Pályázatot kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek nyújthatnak be.
A licit induló mértéke: 525 000 Ft, illetve 630 000 Ft (60 havi lakbér).
A bérbeadás idõtartamát az ajánlatok alapján a versenytárgyalás során állapítják meg, de legalább 60 hónap.
A bérleti díj 350 Ft/m2/hó.
A részletes pályázati kiírások átvehetõk a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit
Kft. Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. szám alatti Lakásügyi csoportjánál: 2014. április 10. napján 15.30 óráig.
A pályázat benyújtásakor a pályázónak bánatpénzt kell befizetnie a bérbeadó Nyíregyháza, Tüzér u.
2–4. szám alatti pénztárába, melynek összege 50 000 Ft/lakás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. napján 15.30 óráig.
Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. sz. Lakásügyi csoport
A versenytárgyalás idõpontja:
2014. május 5. 9 óra 00 perc
A versenytárgyalás helye:
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.
Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. I. emeleti kis tárgyaló
A lakások megtekinthetõk:
2014. április 2-án 12.00–13.00 óra között
2014. április 3-án 12.00–13.00 óra között
A pályázat kiírója a változtatás jogát fenntartja és a versenytárgyalást indoklás nélkül érvénytelenné nyilváníthatja.
NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Nonprofit Kft.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír ki egyszeri vissza nem térítendô támogatás elnyerésére, felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.
FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsô diploma megszerzésére vonatkozó felsôoktatási hallgatói jogviszony (BSC, MSC,
osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény);
– a családban az egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetô: www.nyirhalo.hu vagy www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetô a Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály Titkárság, B. épület
I. emelet 102. szoba);
2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató gyermek esetén);
3.) a felsôfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elôzô félév tanulmányi átlagát
tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (legutóbbi lezárt félévi
eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata);
4.) az egy fôre jutó családi jövedelem igazolását (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató
esetén NAV igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);
5.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy Okmányiroda által igazoltan).
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. április 18.
CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ: RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
A kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni látogatás
során ellenôrizze. A kuratórium döntését követôen írásban értesítjük a pályázókat az
eredményrôl.
A pályázattal kapcsolatos bôvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztályon
(Büdszenti Ildikó, telefon: 42/524-585) kérhetô.

