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Nyíregyháza büszke szülötteire
Szolgáltatási díjak rendezése, pályázatok, vagyoni döntések. Többek között ezek a
témakörök szerepeltek a hétfõi közgyûlés napirendi pontjai között.
Nyári szünet elõtti, utolsó közgyûlését tartotta Nyíregyháza
képviselõ-testülete. Az ülés na-

pirendjei elõtt Csabai Lászlóné
polgármester köszöntötte dr.
Barabás Lászlót, az Osztrák

Köztársaság tiszteletbeli konzulját. Az elismerések sorában elsõként a Nyíregyháza Kiváló

Több mint 2100-an államvizsgáztak az idei évben, de a végzõsök
közül csak 1100-an kaptak diplomát. Egyszerre fejezték be tanulmányaikat a hagyományos négyéves képzésben résztvevõk, valamint a bolognai képzés alap- és mesterszakos hallgatói.

Megújult Örökösföld központja
Átadták Örökösföld felújított központi terét. A 130
millió forintos beruházás eredményeként díszburkolatot alakítottak ki, kutakat, padokat építettek, és parkosították a területet.
A teret némileg bõvítették is, az
üzletház elõtti rész helyreállítását az önkormányzat azonban
azért nem tudta elvégezni, mert
magántulajdonban van. A városrész-rehabilitáció elsõ üteme
130 millió forintba került, és ön-

kormányzati forrásból finanszírozták. A téren sor került a
közmûvek cseréjére, felújították
a világítást, járdák és utak is
épültek. A burkolatba játékhelyeket is építettek, ahol dámázni, malmozni és sakkozni
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lehet. A második ütemben az
iskola és óvoda közti részen
sportlétesítmények, kerékpárutak épülnek majd, és parkosítják a területet. A helyreállításra
220 millió forintot fordítanak
majd, de csak Érkert és a Huszár-telep után kerülhet rá sor.

Egészségügyi Dolgozója „Eisert
Árpád díj” kitüntetéseket adtak
át, dr. Kálmán Enikõ és Poór
Sándorné munkáját ismerte el a
díjjal a testület.
Bencs László emlékérmet vehetett át Erdõsné Balogh Erika, az
Betonút-NRK Nõi Röplabda
Csapat kapitánya, aktív pályafutásának befejezése alkalmából
és Ugyan Anita, a Mount Everest Expedícióban részt vevõ
hegymászó. Megköszönte a testület dr. Pénzes Mariann munkáját, aki a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum korábbi elnöke volt. Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Tamás
Istvánt, az Egészségügyi, Szociális és Bölcsõdei Igazgatóság
gazdasági igazgatóját. Munkájáért Bencs László arany emlékérmet vehetett át. Dicséretben
részesült a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság,
a június 7-ei viharkár-elhárításban végzett kiemelkedõ munkáért. Több módosítás után összesen 30 napirendi pont került hétfõn a nyíregyházi közgyûlés elé.
A városházán több témakör szerint rendezték a pontokat. Egy
részük ugyanis az áfaváltozás
miatt az árrendezésekrõl szól.
Az elõterjesztések szerint a város a kormány által meghatározott 5%-on felül emelni kívánja
a tömegközlekedés díját. Ezt
azzal indokolják, hogy 17 nagyváros közül a negyedik legolcsóbb Nyíregyházán busszal
utazni. Ha a képviselõ-testület
megszavazza, július 1-jétõl 170-

Lakossági Fórum Kistelekiszõlõben
2009. július 7-én (kedd) 18.00 órától
Téma:
1. Csapadék-csatornázási tervek bemutatása
Major Zoltán
2. Tájékoztató a szennyvíz-, csatornázási munkák
elõkészítésérõl, a beruházás várható beindításáról
Mikó Dániel
3. Beruházások területének ismertetése
Pató István
Helye: Általános Iskola, Nyíregyháza, Koszorú u. 10.
Márföldi István képviselõ

rõl 200 forintra nõ az elõvételben megváltott jegyek ára, az
összvonalas bérletért pedig 6795
helyett 7140 forintot kell majd
fizetni. A Nyírtávhõs lakásokban
élõknek kedvezõ hír, hogy július
elsejétõl most nem nõnek, hanem
csökkennek a fûtési kiadásaik.
Csabai Lászlóné elmondta, a
távhõ áfája 20-ról 18%-ra csökken és az alapdíjból is elengednek 5%-ot. Emellett további tárgyalások folynak arról, hogy legkésõbb jövõ évtõl jelentõsen csökkenjen a szolgáltatást terhelõ forgalmi adó. A polgármester hozzáfûzte, a város tervei szerint
módosítják a távhõrõl való leválás feltételrendszerét. Ha a szakemberek úgy nyilatkoznak, egy
társasháznál nincs mûszaki akadálya a leválásnak, akkor a város
sem gördít akadályt a lakók döntése elé. Ugyanakkor hozzáfûzte, közös érdek, hogy minél többen használjanak távhõt, mert
csak így lehet csökkenteni az árakat. A hétfõi közgyûlésen emellett szó volt különbözõ fejlesztésekrõl is. Többek között a Nyírszõlõs és Nyíregyháza közötti kerékpárút kiépítésérõl. Emellett
ingatlancserék is napirendre kerültek, melyeket a Down Egyesület és a református egyház kezdeményezett. A maratoninak
ígérkezõ ülésen egyes pályázatokhoz szükséges önerõ és felújítások miatt, elõreláthatólag
módosítani fogják a költségvetést és terítékre került a SóstóGyógyfürdõk Zrt. vagyoni helyzetének rendezése is. /2.
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy
Csabai Lászlóné
polgármester és
dr. Szilassy Géza
önkormányzati képviselõ

LAKOSSÁGI
FÓRUMOT TART
NAGYSZÁLLÁSON.
A lakossági fórum
idõpontja: 2009. július 6.
(hétfõ) 17.00 óra
Helyszín: Nagyszállási
Közösségi Ház (Imaház)
Minden kedves érdeklõdõt
szeretettel várunk.
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Bogarasok
találkoztak...

5
Nyíregyházi nő a
világ tetején

12
Kedves Olvasóink!
Legközelebbi számunk
2009. július 16-án jelenik
meg.
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