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Nemrég történt

Óvodások facsemetékkel
A legfiatalabbak is részt vettek a nyíregyházi Sóstói erdõben folyó erdõfelújítási munkákban. A Kerekerdõ Óvoda
két csoportja, összesen félszáz apróság ültetett ezüsthárs csemetéket, és vetette a
kocsányostölgy makkját azon
az egyhektáros, vihar sújtotta területen, ahol tavaly õsszel
termelték ki a fákat az erdészek. A munkálatokra azért
hívtuk el a gyerekeket, mert
úgy gondoljuk, hogy már ebben a korban el kell kezdeni
megismertetni õket az erdõ
élõvilágával, és az ott folyó
munkával. Minden résztvevõ
egy emléklapot és egy almát
kapott a jól végzett munka
jutalmaként. A program része a Pál Miklós Erdészeti
Oktatóközpontban zajló foglalkozásoknak, ahol a fák,
cserjék, állatok tulajdonságait
bemutatva próbáljuk a kicsi-

ket természetvédelemre, az erdõgazdálkodás
megbecsülésére
tanítani – számolt be Tölgyfa
Gábor, a NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója.
Az alföldi erdõk
fenntartásában
el kell fogadni,
hogy mivel az
erdõk nem képesek a természetes megújulásra, ezért – ha
akarjuk, ha nem
– mesterséges erdõfelújítás után
fiatal erdõkkel is találkozik az
erdõjáró. Az erdészek ebben az
esetben úgynevezett sûrûsoros
technológiát alkalmaztak ép-

Z. Pintye Zsolt
A múlt heti közgyûlésen, zárt
ülésen hirdette ki Csabai
Lászlóné, a Közbeszerzési
Döntõbizottság megsemmisítette a korábbi határozatát és
új eredményt hirdetett a nyíregyházi szennyvízberuházást
illetõen. A régi-új gyõztes a
Nyíregyháza 2009 Konzorcium. Korábban a helyi bíráló
bizottság is ezt a társaságot
jelölte meg gyõztesként, azonban a jogorvoslatok miatt a
végeredmény többször is módosult. A mostani határozat
szerint a beruházás 4 ütemébõl hármat nyert el a nagyrészt
nyíregyházi érdekeltségû kon-

zorcium, a negyedik ütemre
azonban új közbeszerzési eljárást kell kiírni. Az önkormányzat mindezek után azt szeretné, hogy minél gyorsabban
szerzõdést köthessen a nyertessel, mert így rövid idõn belül el lehetne kezdeni a munkálatokat. A döntõbizottság
határozata ellen azonban nyolc
napon belül jogorvoslattal lehet élni.
Ha a szennyvízberuházás ügye
nem húzódik tovább, akkor a
tervek szerint néhány hét múlva szerzõdést köt a város és a
nyertes konzorcium. Szerencsés forgatókönyv esetén elkezdõdhet a szennyvízhálózat
kiépítése.

pen azért, hogy minél hamarabb „záródjon” az erdõ. Kéthárom év múlva már szemmel
látható eredménye lesz a mun-

kának. Az ültetést egyébként
még az idõjárás is segítette,
hiszen röviddel a munkálatok
után eleredt az esõ.

A márciusi határidõre 3 milliárd 74 millió forint
helyi adót fizettek be a nyíregyházi önkormányzathoz, amely 314 millióval több, mint egy évvel
ezelõtt. Csabai Lászlóné polgármester a számok
alapján abban bízik, hogy a város sikeresen átvészelte a gazdasági válságot.
Szoboszlai Tibor
A helyi adók márciusi befizetési határidejére összesen
3 milliárd 74 millió forint érkezett a nyíregyházi önkormányzat számlájára. Ebbõl
az iparûzési adó 1 milliárd
988 millió, az építményadó
712 millió, míg a gépjármûadó 374 millió forint. A tervezetthez képest kedvezõbben alakultak a helyi adóbevételek, 314 millió forinttal több adó érkezett, mint
az elmúlt év hasonló idõszakában, pedig a közgyûlés
nem emelt adót, csak a gépjármûadó emelkedett országos rendelkezéssel.
A polgármester hozzáfûz-

te, az elmúlt év adatai alapján a megyei jogú városok
közül csak három városban,
Szegeden, Nagykanizsán és
Nyíregyházán nem csökkentek a helyi adóbevételek,
és a szabolcsi megyeszékhelyen a legnagyobb a növekmény. A sajtótájékoztatón
elhangzott, a város éves helyi adóbevétel tervezete 7
milliárd 400 millió forint,
amely már most 44 százalékban teljesült. Csabai
Lászlóné a sajtó útján is
megköszönte a gazdasági
társaságok és magánszemélyek befizetéseit, hiszen a
helyi adóknak jelentõs szerepük van a város zavartalan mûködtetésében.

Államigazgatási kollégium:
hatékonyabb működést terveznek
arról is beszámoltak, az utóbbi

ez gátolja a hatékonyságot. A

A parlagfû elleni küzdelem érdekében a kollégium folyamatosan mûködtet egy bizottságot. Ez a testület vetette fel,
hogy a gyorsabb eljárások érdekében jogszabály-módosítást
kellene elõterjeszteni az illetés
minisztériumnak. A szakértõk
állítják, jelenleg túl sok szerv
kapcsolódik be a munkába, és

gatásban, az elvégzendõ feladatok maradnak, éppen ezért az
ágazati határok sokszor elmosódnak a különbözõ hivatalok
között. A regionális államigazgatási kollégium tavaszi ülésének Nyíregyháza volt a házigazdája, a résztvevõknek Csabai Lászlóné polgármester mutatta be a megyeszékhelyet.

Hatékonyabb mûködést, gyorsabb ügykezelést kíidõszak jelentõsebb beruházá- kollégium ülésén az is elhangván megvalósítani az Észak-alföldi Regionális Ál- sai miatt speciális bizottságo- zott, jóllehet folyamatos váltolamigazgatási Kollégium az idei évben.
kat is felállítottak.
zások történnek az államigazZ. Pintye Zsolt
A Regionális Államigazgatási
Kollégium 2007-ben kezdte
meg mûködését és 47 területi
szerv munkáját igyekszik
összehangolni. A szakemberek
azt mondják, a regionális mûködés komoly feladatok elé

állította a különbözõ hivatalokat és hatóságokat, mivel egy
ilyen nagy szervezet munkáját
nehéz összehangolni. A kiegyensúlyozott feladatvégzés
érdekében különbözõ bizottságokat hoztak létre, mivel a kisebb létszám esetén könnyebb
a munkavégzés is. Az ülésen

Családi ház Sóstón eladó!

Nyíregyháza-Sóstófürdõn,
Fürdõ utcában,
a fürdõ bejáratától 300 m-re,
iker családi ház egyik fele
tulajdonostól eladó.
Az épület egyszintes, 120 m2-es,
felújított + pince és terasz,
elkerített 830 m2 telken fekszik.
Folyadékhûtõs hûtés-fûtés
+ gázfûtés is, öntözõrendszeres,
vakondhálós, ápolt kert, 20 m3-es,
fûthetõ medence, 10 m3-es
kerti tó,melléképület,
gyerekjátszó.

Érdeklõdni:
70/933-9835

Szennyvízberuházás: Növekvő helyi adó
ismét győztest hirdettek
Már negyedszer hirdettek gyõztest a nyíregyházi
szennyvízberuházás közbeszerzéses pályázatán. A
polgármester a Közbeszerzési Döntõbizottság határozata alapján a Nyíregyháza 2009 Konzorciumot
jelölt meg gyõztes kivitelezõként. Jóllehet a határozat ellen jogorvoslatot lehet benyújtani, azonban az
önkormányzat azt reméli, hogy rövidesen szerzõdést
lehet írni a munkálatokról.
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Irányár: 28 M Ft
1,5-2 szobás lakás csere
is lehetséges.

