KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

MÉG LEHET JELENTKEZNI!
A VÁROSHÁZA A VÁROS HÁZA
Szeptember 20-21-én megnyílnak
a Városháza kapui az érdeklõdõ
nagyközönség elõtt. Nyíregyháza
idén újból csatlakozott a Kulturális
Örökség Napjai rendezvényhez, így
2014-ben is folytatjuk a „Nyitott
Városháza” programot.
A kétnapos program célja, hogy a városlakók ingyenes tárlatvezetéssel
megismerjék a Városháza történetét, a
hivatal impozáns épületét, azokat a helyiségeket, ahová a mindennapos ügyintézés során nem juthatnak be.
Regisztráljanak és ismerjék meg a
Város Házát!
Talán sokaknak vonzó lehet, hogy a
látogatók a díszteremben beülhetnek
a képviselõk székeibe és próbaszavazáson vehetnek részt, vagy a polgármester hivatali helyiségében ahová
hétköznap csak a munkatársak, a tárgyalópartnerek és a vendégek léphetnek be helyet foglalhatnak a polgármesteri székben, sõt, még egy ott készült emlékfotót is hazavihetnek.
Dr. Kovács Ferenc polgármester,
Kósa Tímea és Jászai Menyhért alpolgármesterek, valamint dr. Szemán Sán-

Archív fotó, Jászai Menyhért alpolgármester beszélget egy látogatóval

dor címzetes fõjegyzõ ingyenes tárlatvezetéssel várja az érdeklõdõket az alábbi
idõpontokban: szeptember 20-án, szombaton: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 óra,
szeptember 21-én, vasárnap: 10.00 óra
A tárlatvezetéseken elõzetes regisztráció alapján lehet részt venni. Jelentkezés a regisztracio@nyiregyhaza.hu
e-mail címen, vagy munkaidõben a
42/524-507 telefonszámon lehetséges.
Az egyes csoportok maximalizált létszáma 25 fõ. Nagy érdeklõdés esetén további idõpontokban is indul tárlatvezetés.
Helyszíni regisztráció a Városháza fõbejáratánál szeptember 20-án (szombaton) 9 órától lehetséges.

SZENNYVÍZPROGRAM: HÁZI ÁTEMELÕK ÉPÍTÉSÉNEK MEGKEZDÉSE,
ÚJABB ÉLÕRE KÖTHETÕ CSATORNASZAKASZOK
„Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Programja” csatornahálózati fejlesztések beruházás kapcsán épülõ házi átemelõkkel kapcsolatban a projektmenedzsment az alábbiakról tájékoztatja az érintett ingatlantulajdonosokat.
A házi átemelõ berendezéseket az érintett ingatlanok
területén, telekhatáron belül helyezik el. Ezzel egy idõben a házi átemelõ elektromos ellátását biztosító vezeték
is megépül. A házi átemelõk elektromos megtáplálása
közcélú hálózatról történik, így az üzemeltetéshez szükséges áram költsége nem az ingatlantulajdonost terheli. A
házi átemelõk üzemeltetését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi
majd.
A telekhatáron belül épülõ átemelõ és bekötõvezeték
megvalósítása, illetve a késõbbi üzemeltetés érdekében
szolgalmi jogot jegyeztek be minden egyes érintett ingatlanra. A kivitelezési munkákat követõen a Vállalkozó köteles minden esetben az eredeti állapotot helyreállítani az
ingatlanon belül, illetve a közterületen egyaránt.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a kivitelezõ ingatlanra történõ bejutását biztosítani szíveskedjenek!
A kivitelezési munkák tervezett ütemezése: Meggyfa
utca szeptember 8–19.; Gálya utca szeptember 9–24.; Korong utca szeptember 11–24.; Népkert utca szeptember
15–18.; Rezeda utca szeptember 15–19.; Bor utca szeptember 18–30.; Bethlen G. utca szeptember 19–24.; Puttony utca szeptember 19–26.; Mezõ utca szeptember 25–
30.; Tégla utca szeptember 25–október 7.; Margaréta utca
szeptember 29–30.; Sóstói út október 1–10.; Tövis utca
október 2–10.; Szánkó utca október 10–20.; Búza utca
október 13–16.; Õz köz október 16–20.
A kivitelezési ütemterv tájékoztató jellegû, a munkavégzés konkrét kezdését megelõzõen a Vállalkozó az érintett lakosokat szórólap útján is értesíteni fogja.

Fotó: illusztráció

ÚJABB ÉLÕRE KÖTÉSEK
A SZENNYVÍZPROGRAMBAN
Lezárult az 5. sz. rész mûszaki átadás-átvételi eljárás,
melynek köszönhetõen újabb utcákban kivitelezhetõ az
ingatlanok élõre kötése. Szeptember 8. napjától az alábbi
területeken lehetséges a gerincvezetékre rákötni. A részletekrõl és teendõkrõl tájékozódjanak a www.nyirszennyviz.hu honlapon!
Kistelekiszõlõ (Lapály u., Csemete u., Csemete köz,
Hegedû u., Tallér köz, Füredi u., Tégla u., Lejtõ u., Fillér
u., Bor u., Vincellér u., Koszorú u., Gyík u., Korong u.,
Fészek u., Vaskapu u.).

Oros (Petõtanya u., Pompás u., Világos u., Zsurló u.,
Mályva u., Moha u., Nyíregyházi út, Naspolya u., Lengõ
u., Felhõ u., Füzes u., Platán u., Tujafa u., Bogyó u., Barzó
u., Tüzér u., Gyûrû u., Bimbó u., Bogyó u.).
Nyírszõlõs (Szamos u., Kincs u., Kincs köz, Pajzsikafû
u.).
Nyíregyháza (József A. u., Henger sor, Család u., Huszár sor, Toldi u., Váci M. u., Hímes u., Búza u., Kállói út,
Szitakötõ u., Lujza u., Westsik V. u., Csongor u.).
Az érintett ingatlantulajdonosokat a lakcímre eljuttatott
szórólapban értesítjük a rákötés elvégezhetõségérõl. (A
ráköthetõ ingatlanok listáját a www.nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.)
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