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Önerő lakossági segítséggel
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A szeretet
fillérei

■ A havi 1890 Ft ingatlanonkénti megtakarítási összeget, 96 hónapon
át fizetik az érintettek.
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Elkezdődött. A hosszú karácsonyi

Nyírtelek (KM) – Nyírteleken, és a még hozzá csatlakozó
három településen most indul
a szennyvízberuházás szervezése. Nem tudjuk, hogy miért
kell a lakosságnak közel kettőszázezer forintot egyben vagy 96
hónapon át részletekben befizetni. A kérdés az, hogy miből? És
még nem is biztos, hogy megvalósul a beruházás – panaszolta
egy nyírteleki olvasónk!
– Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű
Beruházási
Társulásban
résztvevő
önkormányzatok:
Tiszalök, Nyírtelek, Tiszadob
és Tiszaeszlár. A beruházás
tervezett összege 4 milliárd 368
millió forint, amiből elkészül
az érintett települések szennyvízhálózatainak
kivitelezése, a tiszalöki, nyírteleki tisztító művek felújítása és kapacitásának bővítése, valamint
Tiszadobon önálló szennyvíztisztító építése – válaszolt a felvetésre Kiss László, projektmenedzser az Inno-Invest Kft.
részéről. Ezzel a térségben 3346
ingatlan szennyvízelvezetési és
tisztítási kérdése oldódik meg.
A társulás, a munkaszervezetének közreműködésével, jelenleg a második fordulós pályázat
elkészítésén dolgozik, melynek
beadására várhatóan 2010 év
tavaszán kerülhet sor. A beruházás megvalósítása 2011-2013
évben várható.

maratoni futás startpisztolya már néhány
napja eldördült. A számolgatás, a megfelelő ajándék kiválasztásának a gondja, a
tülekedés a boltokban, áruházakban, lassan, de biztosan felemészti az emberek
egy jó részét mire kigyúlnak a karácsony
fényei. Ilyenkor még az üres zsebekbe is
varázsolódik néhány bankó, akár úgy is,
hogy később ezt százszor megböjtöli az
illető. Hiába minden: az észszerűséget
legyőzi a szándék, az akarat.
Hányszor és hányszor elhangzik, hogy a
szeretetet, megbecsülést nem lehet aprópénzre váltani. A figyelmességet nem lehet
egy napra koncentrálni, s az ajándék nagysága, értéke nincs egyenes arányban a szeretettel. Mindig megfogadjuk, de mindig el
is felejtjük fogadalmainkat.
Ez a karácsony szerényebb lesz – olvasni az előrejelzésekben. Szerényebb?
Kinek? Bizonyosan nagyon sokaknak! Bármennyire is szeretnénk legalább ilyenkor
homokba dugni a fejünket, nagyon sok
helyen, ha nincs közösség, nincs adomány,
nagyon kopár lesz a fenyőág alja.
Nagymamám meséi jutnak eszembe,
amikor cukor hiányában, kenyér darabokat csomagoltak a szaloncukros papírba,
s az ajándék egy-egy alma, vagy a kisebbeknek „csutkababa” volt. Mindig azzal
fejezte be: „kisunokám, te soha se érj meg
ilyen világot!” Nos, drága nagymami, ha
én még nem is tartok ott, de egyre nő
azok száma, akik közelednek a „csutkababás” időhöz.

H

ogy akkor nem igen lázadoztak az
emberek, elfogadták? Igen, hisz sokan alig
hagyták el a falujuk határát. De ma kinyílt
a világ, hogyne fájna még jobban a „szükség”, amikor azt látja a szenvedő, mások
miként mulatják át az ünnepeket.

Készfizető kezes
A beruházást 80 százalékban
a uniós pályázati összegből, míg
a fennmaradó százalékot, az ivóvízhálózatokat jelenleg is üzemeltető Nyírségvíz Zrt. bevonásával, valamint víziközmű
társulati hitelből fogják biztosítani. A társulati finanszíro-

A város szennyvízcsatornázásának
II. ütemére benyújtott pályázatát
732 millió forintos költségi összeggel elfogadták, amelyhez 581 millió
forintos támogatást nyertek. A város
önkormányzatának csaknem 46 millió, míg a lakosságnak mintegy 106
millió forinttal kell hozzájárulni a
városban 100 százalékos csatornázottságot eredményező beruházáshoz. Ingatlan-tulajdosonként az érdekeltségi hozzájárulás összege 95 ezer
forint. Azok, akik a részletfizetés és
lakástakarékpénztári szerződést kötnek, azok 30 százalékos állami támogatást kapnak. Természetesen arra is
lehetőség van, hogy aki nem szeret
részletekben fizetni, egy összegben
egyenlítse ki a rá eső részt.

Vizsgálják az ünnep fényeit
Nyíregyháza (KM) – A fogyasztóvédelmi
hatóság országos, kiemelt karácsonyi ellenőrzéseket tart december 31-éig. Az ellenőrzések során
nagy hangsúlyt fektetnek a kereskedelmi akciók
vizsgálatára, valamint a kiemelt termékek piacfelügyeletére. Az ellenőrzést leginkább a vásárlók által nagy számban felkeresett helyeken, például vásárokon, piacokon, bevásárlóközpontokban, kitelepült árusítóhelyeken végzik. Az ellenőrök külön figyelmet fordítanak a szezonális termékekre, köztük a fényfüzérekre, a gyermekeknek szóló árukra.
A tavalyi karácsonyi vizsgálat a korábbi évinél kedvezőbb tapasztalattal zárult, gond viszont,
hogy a betiltott termékek, áruk visszakerülnek
a polcokra – mondják az illetékesek. A fogyasztóvédelmi szakemberek arra hívják fel a figyelmet,
hogy a vásárlók játékoknál figyeljenek a biztonsági követelményekre, gyermekruháknál pedig
nézzék meg a díszítés rögzítését. A fényfüzéreket
tilos árusítani piacokon, aluljárókban. Az akciós termékekre is kötelező és érvényes a szavatosság, a jótállás.

A települések költségvetési helyzete, és a korlátozó szabályok,
nem teszik lehetővé a nagyobb
önkormányzati szerepvállalást.
KISS L ÁSZLÓ
Természetesen a társulás élni
kíván az EU Önerőalap pályázati lehetőségével is. (Hiszen ez
a korábbi feltételrendszer alapján, akár az önerő 50 százalékát
is elérhette.) Mivel ennek keretei, jelenleg még nem ismertek,
az ország 2010. évi költségvetésében például ilyen előirányzat
nem is szerepel, a társult tele-

■ Csengerben ingatlanonként havonta 1000
n
fforintot kell majd fizetni
ö
öt éven keresztül.

Csenger (KM) – Közel kétm
milliárd
forint értékben valósul
majd meg Csengerben a szennym
vízcsatorna-hálózat kiépítése
v
a Új Magyarország Fejleszaz
ttési Terv, Környezet és Energia Operatív program keretén
g
b
belül az Európai Unió támogattásával, a Kohéziós Alap társffinanszírozásával. A tervezett

pülések képviselő-testületei a
beruházás biztonságos megvalósítása érdekében, a fenti forráslehetőségekkel számolnak
elsődlegesen.
Az érintett önkormányzatok azzal is segítenek, hogy
a lakástakarékpénztár 4600
Ft-os számlanyitási díját, illetve egy havi érdekeltségi hozzájárulást, 1890 Ft-ot (a magánszemélyek esetében) kifizetik,

Visszakaphatják
– A megyeszékhelyen a
lakossági önerő 126 ezer
forint, akik belépnek a
víziközmű társulásba és van
lakástakarékpénztári (ltp)
szerződésük, azok a 30%-os

továbbá a víziközmű társulat
által felvett hitelért készfizető
kezességet vállalnak, valamint
az üzemeltetőtől hitelt vesznek
fel.
– Sajnos a települések költségvetési helyzete, és az eladósodottság mértékét korlátozó szabályok, nem teszik lehetővé a
beruházás finanszírozásában
ezt meghaladó önkormányzati
szerepvállalást.
állami támogatást is megkapják. Az ltp-vel szerződött
tulajdonosok 49 hónapon át
2080 forintot fizetnek havonta,
a beruházás elkészülte után a
szociálisan rászorulók a befizetett összeg 25%-át visszaigényelhetik.

munkálatok tartalmaznak 2 A lakosságnak ingatlanonként
ezer méter csatornafelújítást, havonta 1000 forintot kell majd
22 ezer 330 méter új csatorna- fizetni hatvan hónapon, vagyis
építést, szennyvíztelep-építést öt éven keresztül. Erre a befizeés 15 km bekötő vezetéket.
tett lakossági összegre alapozva
A költségekhez a lakosság is vesz majd fel a társulat az állahozzájárul, ennek érdekében milag támogatott hitelt, aminek
októberben meg is alakult a az összege 90 millió forint. MinCsenger Csatornamű Vízgaz- den társulati tag lakáspénztádálkodási Társulat.
ri szerződést kötött, így jut hoz– A lakosság közel 100 száza- zá a társulat az állami hitelhez.
lékban csatlakozott a vízgazdál- A havi ezer forintot a tényleges
kodási társulathoz – tájékoztat- munkálatok megkezdésétől kell
ta szerkesztőségünket Tarczali majd fizetni, s ez az összeg az
Pél, a csengeri polgármesteri öt éves futamidő alatt nem válhivatal beruházási referense. – tozik.

A kérdés: miért szeretjük a piacot?
■ A Búza tér a személyes kapcsolatok színtere, a hagyományos
bevásárlás jelképe lett.
Nyíregyháza (KM) – Az
E-misszió Egyesületnek a piac
átépítésével kapcsolatos véle-

Kelet-V@rosvita

VILLÁMVOKS
Ön egyetért azzal, hogy több magyar katona menjen Afganisztánba?

Nyíregyháza

Szavazók száma: 149, 2009. 12. 06. 19 óra

Igen
7,38%

zás alapjául szolgáló lakossági hozzájárulást, a havi 1890 Ft
ingatlanonkénti megtakarítási
összeget, 96 hónap futamidőn át
fizetik az érintett tulajdonosok.

Százszázalékban csatlakoztak

KISVÁRDÁN ENNYI

A fényfüzéreket tilos árusítani piacokon, aluljárókban
(Fotó: Sipeki Péter)

Megkezdődött a Nyíregyháza és térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programjának részeként
a II. számú szennyvíztisztító telep felújítása. A képen Szabóné Csaba Irma és Tóth István projektfelelősök a
(Fotó: Sipeki Péter)
telepen

ményét Tömöri László juttatta
el hozzánk azzal a céllal, hogy
a Piac sorsa az érdekeltek számára elfogadható módon rendeződjön. Az izgalmas írást ter-

Nem 92,62%

Következő kérdésünk: Ön megvette már a karácsonyi ajándékokat?
http://www.szon.hu

kmtippek.szon.hu

Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát.

•Bővebben. A piacépítéssel kapcsolatos
korábbi anyagok letölthetők. (PDF, 69 kB)

jedelme miatt több részletben val napjainkra a piac szerepe is
közöljük.
változott, ezt látjuk. A Búza téri
„A november 23-i közgyűlésen Piac mégis Nyíregyháza egyik
hosszú vita után érvénytelennek fontos intézménye, amely nem
nyilvánította Nyíregyháza Köz- csupán emberek százai számágyűlése azt a pályázatot, amely a ra nyújt megélhetést. A piactér
Búza téri Piac helyén egy bevá- sajátos hangulatával, illatával,
sárló- és szabadidőközpont léte- az árusokkal, a beszélgetéseksítését irányozta elő. A szavazás kel, az esővel és a napsütéssel,
kimenetének közvetlen oka az sokszínűségével a hagyományos
volt, hogy a pályázó szabad téri bevásárlás jelképe lett. A helyi
piac és piaccsarnok funkcióra termékek, a személyes kapcsocsupán kevesebb, mint 7300 m2-t latok és az egyszerűség jelképe,
jelölt ki, holott a város által meg- ahol látom a termék előállítóját,
jelentetett pályázati kiírás ezekre ahol megkínálnak az áruval,
a funkciókra 8000 m2-t kért. Ezt a ahol megkóstolom amit veszek.
hiányosságot a tervezőasztalnál Ahol az elköltött pénzem a helyi
hamar pótolni lehetne, az eluta- emberek zsebében marad. Nyusítás indokai azonban ettől nyil- gat-európai tapasztalatok is azt
mutatják, hogy a hipermarketek
vánvalóan árnyaltabbak.
és plázák iránti érdeklődés egy
Sajátos hangulat
idő után lecseng, és felértékelőA piactér általában meghatá- dik a helyi piacok szerepe. Ezért
rozó településszervező elem a erre a hagyományos intézménytelepülések szerkezetében. A ter- re nem úgy kell tekinteni, mint a
melés, a fogyasztás és a kereske- múlt elavult örökségére, hanem
delem mintázatainak változásá- mint korszerű alternatívára.”

Zárthelyi.

Egy főiskolásnak mindig van mit
tanulnia. (Fotó: Sipeki Péter)

Szállítási rend
Nyíregyháza (KM) – Változik a biohulladékszállítás
rendje. A Térségi HulladékGazdálkodási Kft. a biohulladékszállításba bevont családi házaktól december 1-je
és február 28-a között a szerves hulladékokat kéthetente,
minden páratlan héten szállítja el, a szokott napokon.

KELET
C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

3

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

