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KÉSZÜL A PIACOT BEFEDÕ TETÕSZERKEZET

538 millió forintos mûködési támogatást kapott a
nyár végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház négy intézménye.

Megkezdõdött a Búza téri piac szabadtéri részének
befedése. Jelenleg az elõkészítõ munkálatok zajlanak.
A kivitelezõ telephelyén folyamatosan végzik a rácsos
tartószerkezet próbaszerelését és festését, a Búza téri
területen pedig megkezdõdtek a tartószerkezet betonozási munkálatai. A tervek szerint október végén már
fedett területen árusíthatnak a kereskedõk.
Dolgoznak a munkagépek a Búza téri piac területén,
nemsokára behelyezik a földbe azokat a tartóelemeket,
amelyek a szabadtéri piac befedéséhez szükséges tetõszerkezetet tartják majd. A 2810 négyzetméteres területen egy 10 pilléren álló, rácsos tetõszerkezetet építenek.
A külsõ piacrész lefedése kényelmesebbé teszi majd az
árusítást és vásárlást is, a terveket pedig úgy készítették el,
hogy a látvány illeszkedjen a városképbe és a már meglévõ, felújított piaccsarnok épületéhez. Emellett az is fontos
szempont volt, hogy a terület alkalmassá váljon akár szabadtéri gasztronómiai rendezvények lebonyolítására.
A munkálatokat folyamatosan végzik a kivitelezõ telephelyén és a Búza téri piacon, a szabadtéri terület befedése során 130 tonna acélt dolgoznak be.
Bocskai Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje
elmondta: elkezdõdött a szabadtéri piacot befedõ tartószerkezet alaptestjeinek betonozási munkálata, illetve
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megkezdõdtek a vasbeton szerelési munkálatai. Ezzel párhuzamosan a kivitelezõ telephelyén a tartószerkezetek
gyártása hamarosan befejezõdik. Az ügyvezetõ hozzátette: a kivitelezõ nagyon jó ütemben végzi a munkát, így
október végére mindenképpen át tudják adni a lefedett
piacrészt. A most zajló fejlesztést önerõbõl végzi az önkormányzat hasonlóan a 2013-ban megújúlt piacscarnok
fejlesztéshez.
A jövõ hét végén a Búza térre telepítenek a szerkezeti
elemek beépítéséhez szükséges két 35 tonnás darut. A
szerelési munkák a tervek szerint szeptember 15-én már
a helyszínen folytatódhatnak.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 11,8 milliárd forintos mûködési támogatást adott a hazai kórházaknak a nyár végén. Szigorúan szabályozták, hogy az
intézmények mire fordíthatják a kapott összeget. Két fõ
kategória volt, egyrészt a köztartozásokat, valamint a
nagyon régi beszállítói számlákat rendezhették. Emellett támogatták a közüzemi, egészségügyi szolgáltatói,
és az egyéb szállítói tartozások kifizetését is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház a top kategóriába tartozik, és ennek megfelelõ összegû, 538 millió forintos támogatást kaptak.
Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója arról
tájékoztatott, a pénzt az elõírtak szerint használták fel,
köztartozásokra 71 milliót fizettek ki.
A fõigazgató elmondta, a kórházak országos adósságkonszolidációja az év végére várható. A megyei kórházaknak 2012-ben még több mint 5 milliárd forintos
adóssága volt, idén év végére 2,8 milliárd forintos adóssága marad a kórházaknak.

SZENNYVÍZCSATORNA-RÁKÖTÉSI KEDVEZMÉNYEK
„Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja” keretében mintegy 8000
ingatlanra épül ki a szennyvíz elvezetéséhez szükséges
bekötõvezeték. A hálózat építése mintegy 96 százalékban elkészült, jelenleg közel 4700 ingatlan esetében
lehetséges a hálózatra való csatlakozás. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. kedvezményeket biztosít a szennyvízcsatornához
újonnan csatlakozók részére.

KEDVEZMÉNYES CSÕANYAG-ÉRTÉKESÍTÉS
Az élõre kötéshez szükséges telken belüli munkákat
az adott ingatlan tulajdonosának kell kiviteleznie. A bekötéshez szükséges csõanyagokat és idomokat az alább
felsorolt termékekbõl választhatja ki, melyet megvásárolhat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. központi szennyvíztisztító
telepén (Nyíregyháza, Westsik V. utca 1.).
Termék
KAEM tokos lefolyócsõ 110/2FM

Ár bruttó (Ft/db)
583

Amennyiben élni kíván a felkínált lehetõséggel, úgy
kérik, hogy a csõvásárláskor a Víziközmû Társulás által
leigazolt bekötési igénybejelentõt szíveskedjen bemutatni!
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KOMPOSZT AJÁNDÉK
KÉT TONNA MENNYISÉGBEN
A „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja” keretében épült ki a Központi
Komposztáló Telep, mely Nyíregyháza két szennyvíztisztító telepének szennyvíziszapját hivatott hasznosítani. A legszigorúbb európai követelmények szerint készülõ komposztot korlátozásmentesen hasznosíthatja a mezõgazdaság.
A csatornahálózatra történõ rácsatlakozást követõ
1 éven belül az új fogyasztó részére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
térítésmentesen 2 tonna „Nyírkomposzt” nevû komposzt
terméket ad át.

„NYÍRKOMPOSZT”
Összetevõk: víztelenített szennyvíziszap, szalma, bentonit, riolit. Engedély száma: 02.5/556/3/2008. Kiadta: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság. A termék felhasználható: a forgalomba hozatali engedélyben meghatározottak szerint:
Kertészeti termesztésben:
– szabadföldi zöldség termesztésében 2–4 kg/m2 mennyiségben vetés vagy ültetés elõtt a talajba keverve,
– termesztõközeg készítéséhez 10–20 térfogat százalékos arányban a közeghez keverve,
– gyümölcs- és díszfa telepítésekor 3–4 kg/ültetõgödör
mennyiségben a talajjal keverve,

– gyepek telepítésekor 1,5–2 kg/m2 mennyiségben vetés elõtt a talajba keverve,
– szántóföldi kultúrákban 5–30 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés elõtt a talajba bedolgozva,
– csemetekertekben: 30–40 t/ha mennyiségben vetés
vagy ültetés elõtt a talajba keverve.
A komposztátvétellel kapcsolatos információk:
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi Komposztáló telepén
Átvétel helye: 4400 Nyíregyháza, Csatorna u.
Termék kiadásának ideje: hétfõ–péntek 8.00–14.00
Telefonszám: 06-42/430-006
Az átvétel elõzetes egyeztetés alapján történik.
Jelenleg is folyamatban van olyan rész mûszaki átadás-átvétel, melynek lezárását követõen újabb utcákban elvégezhetõek az ingatlanok élõre kötése, az eljárás lezárását követõen az élõre köthetõ ingatlanok száma mintegy 6700-ra emelkedik.
Az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése a rácsatlakozás lehetõségérõl szórólapok útján történik, valamint a ráköthetõ ingatlanok listája a www.nyirszennyviz.hu oldalon folyamatosan elérhetõ.
Kérik, a kiértesítést követõen vegye igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy ne legyen gondja sem az
ingatlanán keletkezõ szennyvíz elszállítására, sem a talajterhelési díj fizetésére!
Tegyen Ön is környezetéért, gyermekeink jövõjéért!

