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Elismerések
a közgyűlésen

Ünnepi Könyvhét

Ezúttal szokatlan idõpontban,
csütörtökön ült össze Nyíregyháza képviselõ-testülete. A
napirendek tárgyalása elõtt
kedves kötelességének tett eleget a testület. „Bencs László”
Arany Emlékéremmel jutalmazták Almássy Lászlónét a
határon túli magyarokért végzett munkájáért. Köszöntötte a
testület még a Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit
Kft.-t, mint az ország legeredményesebb sportiskoláját. A
közgyûlés napirendjeirõl bõvebben a www.nyiregyhazinaplo.hu
oldalon olvashatnak

Az idén június 4-éig
tart a 81. Ünnepi
Könyvhét programsorozata
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Megújul a
Parkfürdő

2
Skót tánc a
javából

Bereznai díjasok

Rétisas „repült” a Nyírvízpalota tetejére
A Nyírvízpalotát a XX. század közepéig vigyázta a rétisas. Az eredeti mûalkotást
1956-ban távolították el az
épület tetejérõl, ami azóta elõ
sem került. Az ÉAOP 5.1.1/B2009-0001 „A belvárosi terek
integrált funkcióbõvítõ fejlesztése Nyíregyházán” címû
projekt keretében – melyre a
város több mint 1,8 milliárd
forint uniós támogatást kapott
– a Nyírvízpalota homlokzat-

és tetõfelújításakor a Városvédõ Egyesület néhai elnöke,
Labossa Gusztáv kezdeményezésére vetõdött fel, hogy
újra felkerüljön a rétisas a palota tetejére. Az ötletet a megvalósítás követte és már a tervekben is szerepelt a köztéri
alkotás elkészítésének lehetõsége. Az elképzelések közül a
bírálók Lengyel Tibor, a Bánki
Donát Mûszaki Szakközépiskola rajztanárának elképzelé-

seit tartották megvalósíthatónak, így készült el alumíniumból a több mint 300 kilogrammos épületdísz. Azt a pillanatot örökíti meg az alkotás, mikor a madár megragadott
zsákmányával földre száll és
felnéz az égre, hogy nincs e
felette vetélytárs, aki képes

H I R D E T É S

Pert indít a nyíregyházi
szennyvízberuházásban hozott határozata miatt a Közbeszerzési Döntõbizottság ellen az önkormányzat. Emellett

lenne tõle elvenni a falatot.
A napokban végleges helyére került a szobor, június 2án látványosan a tûzoltóság
és a rendõrség segítségével a
palota tetejére emelték a rétisast, mely korábban is a város egyik emblematikus épületét díszítette.

Pedagógusnap alkalmából, három pedagógus munkáját ismerte el a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Közoktatási
Közalapítvány az idei évben. A
szervezet egy vásárosnaményi
és két nyíregyházi tanárt tüntetett ki Bereznai Gyula Pedagógia Díjjal. Idén Baráth
Tibornét, a vásárosnaményi II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium
igazgatóhelyettesét, Halász
Zoltánt, a Westsik Vilmos
Szakközépiskola igazgatóját,
valamint Róka Sándornét, az
Eötvös gyakorló matematikatanárát tüntették ki.

6
Amit lehetett,
megnyertek

Per indul a döntőbizottság ellen
júliustól kompenzációt kapnak
azok az ingatlantulajdonosok,
akik rendszeresen fizetik a beruházáshoz szükséges önrész
részleteit. Ezekrõl a döntések-

rõl számolt be Csabai Lászlóné. A beszámolón szó esett
a Volánnak megszavazott támogatásról is.
(Részletek a 4. oldalon)
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Színes

Szennyvízszállítási díjkedvezmény
A Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat Intézõ Bizottságának elnöke, Mikó Dániel az alábbi javaslatot terjeszti
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése elé,
s kéri annak elfogadását.
Nemrégiben a városvezetéssel
egyetértésben kidolgozásra került egy szennyvíz-kompenzációs csomag, amelynek lényege, hogy a Vízgazdálkodási
Társulat tagjai ugyanazon az
áron vehessék igénybe a folyékonyhulladék-szállítási szolgáltatást, mintha az csatornaszolgáltatásként kerülne kiszámlázásra, mintha a csatornahálózat már kiépült volna.
Így a szennyvízszippantás magánszemélyeknek 250 forintba, közületeknek pedig 350
forintba kerülne köbméterenként.

Amennyiben a közgyûlés a javaslatot jóváhagyja, s finanszírozhatónak ítéli, úgy 2010. július 1-jétõl az új számlázási
mód lép életbe. A kedvezményezettekrõl folyamatosan ellenõrzött és frissített lista készül, amelynek segítségével a
szolgáltató megkeresésre beazonosíthatja a jogosultságot.
Kedvezményezett az lehet:
1. aki érvényes lakástakarékpénztári szerzõdéssel rendelkezik, s a részleteket pontosan
fizeti,
2. aki egy összegben kifizette az
érdekeltségi hozzájárulást, vagy

3. részletfizetési megállapodást kötött a társulattal, s nincs hátraléka,
4. vagy aki a hátralékát
rendezte, s ezt igazolva
kérte a társulattól a listára való felvételét.
Fontos, hogy a szippantási szolgáltatás
megrendelése a szerzõdéseken szereplõ névvel és címmel megegyezõ módon történjen. A kompenzációs
díj és a tényleges szolgáltatás közötti különbözetet a város téríti
meg a hivatalos szolgáltatónak, ezért a
szippantás mástól nem
igényelhetõ. A kedvezmény a
csatornahálózat kiépítéséig
vehetõ igénybe, illetve további harminc napig, amíg az in-

Szabó Edina
A Szabolcs Volán eredményelszámolása szerint a társaság
gazdálkodását befolyásoló
kedvezõtlen tendenciák 2009ben is folytatódtak. Az utasszám csökkenését nem tudták
kompenzálni a tavalyi díjeme-

lések, hiszen 2005 óta 24,5 százalékkal csökkent az utasok
száma. Az ebbõl befolyó bevétel az elõzõ évhez képest 3,8
százalékkal, az állami fogyasztói árkiegészítés pedig 7,8 százalékkal csökkent. Ennek következtében a szolgáltató üzemi eredménye több mint 225

millió forint veszteséget mutat. A városi önkormányzat
közszolgáltatási szerzõdést
kötött a közlekedési céggel
a helyi személyszállításra, így a cég
üzemi eredményének kiegyenlítéséhez
kompenzálnia
kell a veszteséget, melyet két
ingatlan, az
örökösföldi és
a Sóstói úti kórház melletti autóbusz-végállomások átadásával kíván elérni.
A veszteség fedezésére annál
inkább szükség van, mert a
közlekedési társaság folytatni
kívánja jármûfelújítási prog-

A Nyíregyháza Város beruházásában tervezett szennyvízhálózat kiépítéséhez – a saját erõ biztosítása céljából – az érdekelteknek érdekeltségi hozzájárulást kell fizetniük. Ennek összege
érdekeltségi egységenként 126 000 Ft.

Mikó Dániel
gatlantulajdonosok rácsatlakozhatnak a rendszerre. Ezt
követõen a csatornahálózathoz nem csatlakozók kedvezménye megszûnik.

ramját, melyet a nagy számú
20 évnél régebbi jármûvek cseréje indokol. Ahhoz pedig,

hogy a társaság kedvezményes
hitelhez juthasson, a gazdálkodási eredmény nem mutathat
veszteséget, illetve az önkormányzat által átadott két ingatlan fedezetül szolgálhat a
hitel felvételénél.

a kivágott fákat sajnálják, mert

mivel azt csaliútnak is használ-

ták számukra a jó levegõt.
Másrészt tiltakoznak a parkoló megépítése ellen, mivel a tervek szerint olyan bekötõút
épült volna meg a parkolóhoz,
amely egészen a házak tövében
vezette volna le a forgalmat. A
lakosokkal folytatott beszélgetés után a polgármester arra
kérte a kivitelezõt, egyelõre állítsák le a munkálatokat. Csabai Lászlóné megtekintve a terepet, úgy nyilatkozott, õ sem
ért egyet a bekötõút építésével,

forgalom. Ugyanakkor azt
mondta, épüljön meg a parkoló, az ABC tulajdonosa pedig,
ahogy elõírták neki, ültesse el a
megfelelõ mennyiségû fát és
cserjét. A beruházásról közben
kiderült, az építkezést a nemzeti közlekedési hatóság és az
önkormányzat szakemberei is
jóváhagyták. A terület nem védett, úgynevezett vegyes használatú a rendezési terv szerint,
így akár parkolóépítésre is
használható.

Önmenedzselés a munkaerőpiacon
Ezzel a címmel tartott képzést a Váci Mihály
Kulturális, Mûvészeti és Gyermekcentrum. A
tanfolyam a munkaerõpiacon való sikeresebb elhelyezkedéshez ad segítséget a tartósan állás
nélkül élõknek.
Tizenhatan kaptak tanúsítványt az önmenedzselésrõl a
Váci Mihály Kulturális Centrumban. A tartósan munkanélküliek számára elindított

pályázaton a résztvevõk elsõsorban olyan tantárgyakat
hallgathattak, mint a protokoll
és etikett ismeretek, a vállalkozás- és marketingtan, de

több teszten és szituációs gyakorlaton is részt vettek.
A 90 órás képzést pályázati
forrásból fedezte a mûvelõdési központ. A résztvevõk többsége hónapok vagy akár évek
óta munkanélküliek, az itt
szerzett ismeretek pedig
könnyebbé tehetik azt, hogy
újra munkába álljanak.
A képzésben résztvevõk is
hasznosnak ítélik meg az egy

A társulatba való belépéshez szükséges iratok:
– személyi igazolvány,
– adókártya,
– az ingatlan helyrajzi száma,
– LTP szerzõdéskötés esetén, az elsõ befizetés összege (4580
forint),
– jogi személyek és gazdasági társaságok esetén, cégszerû aláírás, cégbélyegzõ.

További információ: Berkiné Kothencz Margit, mobil: 06-20/
255-5121, e-mail: kothencz53@gmail.com

Megpróbálták megakadályozni a Gólya ABC azt mondják, a forgalmas ke- ható lenne és a 10 emeletes közresztezõdésben ezek biztosítot- vetlen közelében nõne meg a
parkolójának építését a környéken élõk.
kosok elsõként neki panaszolták el, a megkérdezésük nélkül
kezdtek bele az építkezésbe.
Nem sokkal késõbb Nyíregyháza polgármestere megjelent az
ABC-nél, aki meghallgatta a lakosok panaszait, részben el is
ismerte a problémákat, de úgy
nyilatkozott, kompromisszumot kell kötni, mert a jogerõs
engedélyek miatt az eredeti állapotot már nem lehet visszaállítani. A környékbeliek fõként

Azok az ingatlantulajdonosok, akik még nem léptek be a
társulatba, ezt a következõ módon és helyen tehetik meg:
Belépés helye: Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat irodája, Nyíregyháza, Vay Ádám körút
2-4. II. emelet 216. (Univerzum üzletház),
ideje: 2010. június 2-ától, szerdánként 9–12 óra között, csütörtökönként 15–17 óra között.
Fizetés módjai:
1. Lakástakarék-pénztári (LTP) szerzõdés kötése esetén:
Szerzõdéskötéskor fizetendõ összeg: 4580 Ft
(számlanyitási díj 2500 Ft)
(elsõ havi részlet 1930 Ft)
(számlavezetési díj 150 Ft)
Szerzõdéskötést követõ hónapokban: 2180 Ft, 48 hónapon keresztül (csekkes fizetés esetén)
2080 Ft (átutalási számláról fizetve)
Az érdekeltségi hozzájárulás ezen felüli részét a lakástakarékpénztári szerzõdés hozama, és az állami támogatás fedezi.
2. Lehetõség van egyösszegû készpénzes fizetésre.
3. A társulattal köthetõ részletfizetési megállapodás, melynek
végsõ lejárati határideje meg kell, hogy egyezzen a társulat megalakítása elõtt megkötött LTP szerzõdések lejárati idejével (2012.
április 30.).

Azok az ingatlantulajdonosok, akik korábban már megkötötték az LTP szerzõdést, de hátralékuk van, illetve nem fizetik
rendszeresen a havi részletet, pótolni tudják ezt a Nyíregyházi
OTP-ben (Nyíregyháza, Rákóczi utca 1. sz.).

Tiltakozás a parkoló ellen: a gépek útjába álltak a lakók
Hétfõ reggel a jogerõs építési
engedélyek alapján a kivitelezõ
munkásai megpróbálták elkezdeni a parkolóépítést a Korányi Frigyes utca és a Ferenc körút sarkán. A környéken élõk
azonban útját állták a gépeknek és igyekeztek megakadályozni a munkálatokat. A beruházó kihívta a rendõrséget,
majd ezek után a városrész országgyûlési képviselõje is megjelent a Gólya ABC elõtt. A la-

Tájékoztató
A Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulatba való belépés és LTP szerzõdéskötés feltételeirõl.

Veszteséges a tömegközlekedés
Az örökösföldi és a Sóstói úti kórház mellett
lévõ autóbuszállomások ingatlanának átadásával kívánja kompenzálni a nyíregyházi önkormányzat a Szabolcs Volán Zrt. veszteségét. A
cég az utasszám visszaesése, és az állami árkiegészítés csökkenése miatt 225 millió forint veszteséggel zárta a tavalyi évet. A kompenzációra
a társaság hitelfelvételéhez is szükség van, hogy
folytatódhasson a megyeszékhelyen a jármûfelújítási program.
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hónapos tanfolyamot. Többen
úgy gondolják, sok hasznos információt meríthetnek a késõbbiekben is az önmenedzselõ képzésbõl.
A Váci Mihály Kulturális, Mûvészeti és Gyermekcentrum a
jövõben is tervezi hasonló képzések beindítását. Az intézmény
akkreditált képzõhely lett, a tanfolyam 22 milliós költségét az
Európai Unió is támogatta.

NYERTES PÁLYÁZATOK
Környezetvédelmi Civil Alap 2010

