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Jogorvoslat és közbeszerzés
Két párhuzamosan vitt
cselekvési program a
szennyvízberuházás
folytatásáért.
NYÍREGYHÁZA. Mindjárt két
útra is rálépett a nyíregyházi
önkormányzat a nyíregyházi
szennyvízprogram továbbvitelének érdekében, miután
ez év májusában a Közbeszerzési Döntőbizottság negyedik
alkalommal is megsemmisítette a városnak a csatornahálózati munkák kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó
lezáró döntését.

ÓVODÁBÓL BÖLCSŐDE IS
Az Európai Unió és a magyar állam több mint 50 millió forintos
támogatásával több települést ellátó bölcsődét alakítanak ki
Gégényben, az óvoda épületének bővítésével. FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Nemzetgazdasági érdek
– A város – 2009. július 17-én,
október 26-án, 2010. január
20-án, és március 29-én – négy
alkalommal is nyertest hirdetett, csakhogy az ellenérdekelt
ajánlattevők valamelyike rendre jogsértőnek ítélte a lezáró
döntéseket, és a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult
jogorvoslatért, ami végül odavezetett, hogy egyetlen állva
maradt pályázó, azaz érvényes
ajánlat se maradt – mondta az
előzményekről Matyasovszki
József Pr- és kommunikációs
szakértő.
– Az önkormányzat az első
három döntést követően, s a
kivitelezés mihamarabbi indítása érdekében igyekezett a
határozatokban foglaltakat figyelembe véve újabb és újabb
eredményt hirdetni, változatlanul az eredeti ajánlatokra. A
negyedik kudarc után azonban többekben is óhatatlanul

Az ételeken át is
ismerkedhetünk

Tátrai Béla

NYÍREGYHÁZA. A nemzetek közötti tolerancia lesz a fő témája
annak a fesztiválnak, amelyet
szeptember 25-én 14 órától 20
óráig „Kilátó” címmel rendez
a Human-Net Alapítvány Nyíregyházán. A „Kilátó – Északkeleti Integrációs Program”
keretében a hazánkban élő
harmadik országból érkező
állampolgárok beilleszkedését, egymás kultúrájának, hagyományainak megismerését
szeretnék elősegíteni a szervezők. Délután a gyerekeket kézműves foglalkozás, babasarok,
arcfestés, és mini vidámpark
várja a belvárosban. A színpad
mellett a különféle nemzetek
konyhájának ízvilágába nyerhetünk betekintést, ingyenes
KM
ételkóstolással.
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Csillagászat, vallás és tudomány
NYÍREGYHÁZA. A csillagászat
hatása a tudományok és a vallás fejlődésére címmel előadást
tart szeptember 30-án 17 órától
Tátrai Béla, a Csillagászati Szabadegyetem vezetője Nyíregyházán, a Jurányi TIT Centrum
206-os előadótermében.

felmerült a döntés jogszerűségével szembeni kétség.
A város által érvénytelennek
nyilvánított ajánlattal pályázó
SKS Nyíregyháza Konzorcium
a nyertesnek kihirdetett Nyíregyházáért 2009 Konzorcium
ajánlatának az érvényességét
is vitatta beadványában. Két
indokot is találtak annak igazolására, hogy a nyertes fél ajánlata nem felel meg a kiírásnak,
s rámutattak, hogy mindkét
probléma a benyújtott műszaki ütemtervben keresendő.
A város a közbeszerzési jog-

ban járatos Prekub Ügyvédi
Irodát bízta meg a helyzet kiértékelésével. Miután Dr. Prekub
János ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász arra az
álláspontra jutott, hogy a jogorvoslati eljárás során megnevezett két indok meglehetősen
vitatható, s így a közigazgatási
határozat megtámadható, a
város vezetése ezév június
5-én – fontos nemzetgazdasági
érdekekre hivatkozva, soron
kívüli eljárást kérve – a tárgyban illetékes Fővárosi Bírósághoz fordult jogorvoslatért.
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Egyértelmű sikerként
értékelte az önkormányzat munkáját a megyeszékhelyen az MSZP.
– Huszonöt milliárd forint az az érték, amely
fejlesztésként megvalósult, illetve még folyamatban van az
elmúlt négy év önkormányzati
erőfeszítéseinek köszönhetően – mondta Szokol Tibor, az
MSZP városi frakcióvezetője a
párt kedden tartott sajtótájékoztatóján.
A politikus szerint azonban
az ellenzék főleg gazdasági,
költségvetési és városfejlesztési kérdésekben gyakran
ellenséges a várossal, a fejlődéssel szembeni magatartást

NYÍREGYHÁZA.

tanúsított, és túlpolitizálta az
említett területeket érintő napirendi pontokat.
Nagy László szocialista polgármesterjelölt szerint az eltelt ciklusban megvalósították
a nemzeti konzultációt az önkormányzatban, sikeres volt
az uniós pályázati munka, és
a külterületek fejlesztésének
stratégiai célkitűzése jelentős
eredményeket hozott. Az elmúlt napokban tapasztalt plakátrongálásokkal kapcsolatban
Nagy László kiemelte, hogy
bármely párthoz tartozzon is
a hirdetmény, annak elcsúfítását teljes egészében elítéli.
Felhívta a rongálók figyelmét
arra, hogy véleményüket a
szavazófülkében fejezzék ki.

NYÍREGYHÁZA. – Nem felelőtlen ígéretekkel, hanem a
problémák megoldására adott
válaszokkal kampányolok –
mondta dr. Kovács Ferenc,
a Fidesz-KDNP nyíregyházi
polgármesterjelöltje
keddi
sajtótájékoztatóján.
– Az utóbbi hetekben létező
gondokról konzultáltunk a
szakemberekkel, majd meghallgattuk a városlakók véleményét és kidolgoztuk, hogyan lehet ezeket megoldani
– folytatta a politikus. Egyik
sarkalatos kérdés a szennyvíz és csapadékvíz-hálózat
bővítése volt, de tárgyaltak
Sóstó fejlesztéséről, az új
sportkoncepcióról, a városi
cégek gazdasági helyzetéről.
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MUNKÁBAN A GÉPEK ÉS AZ EMBEREK
Jelzőlámpás csomópont épül Nyíregyházán a Széchenyi, a
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR
Szarvas és a Iskola utcai kereszteződésben.

Tisztelt városlakók!
Várom önöket
2010. szeptember 22-én (szerda) 17.30 órától
Téma:

Tájékoztatás az elmúlt években
végzett munkámról,
eredményekről, sikerekről, tervekről
és elképzelésekről.
Helye: Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Nyíregyháza, Árok u. 17.

Csabai Lászlóné polgármester
Jeszenszki András

80748

önkormányzati képviselő

Kovács Ferenc szerint a szocialisták az elmúlt 16 évben
olyan beruházási, fejlesztési
és pénzügyi csődhelyzetet
teremtettek, melynek kezelésére nem képesek, ezért nincs
programjuk.
A belvárosi kampányirodában nyitott galériában az
érdeklődők reggel 8 és este 7
óra között nemcsak a „megoldások tablóit” nézhetik meg,
hanem a párt polgármesterés képviselőjelöltjeivel is találkozhatnak. Kovács Ferenc
azt mondta, békés kampányra számított. – Már két büntetőfeljelentést tettem. Egyiket
a lejárató szórólapok és cédulák, a másikat a megrongált
KM
nagyplakátok miatt.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010

A cél, hogy a fiatalok
nyertesek legyenek

Játszóhely és közösségi
tér kell a belvárosba

A kormány tervei és eddigi döntései is azt a
célt szolgálják, hogy az elkövetkező évek nyertesei legyenek a fiatalok – mondta keddi
sajtótájékoztatóján Ágh Péter,
a Fidelitas országos elnöke,
aki az első száz nap intézkedései közül öt olyat emelt ki,
mely e korosztály életét teszik
könnyebbé.
– A Széchenyi Tervben prioritásként szerepel az otthonteremtés, a diákhitel kamatának
csökkentése, gyakorlatorientált lett a szakképzés, a fiatal
orvosok helyzete rendeződött,
a közoktatásban részt vevők
számára pedig lehetőség nyílik arra, hogy határon túli
magyar területekre látogassa-

Ne csak a gyerekek
érezzék jól magukat,
hanem a társadalmi
párbeszédet folytató
felnőttek is.

NYÍREGYHÁZA.

Vendég:

FOTÓ: ARCHÍV

Kiírták az új tendert
– De bárhogyan is dönt a bíróság, a város a biztonság kedvéért és az előrehaladás érdekében az új közbeszerzési eljárást
is megindította, s már közzé is
tette hirdetményét. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában,
és a Közbeszerzési Értesítőben az elmúlt héten megjelent
pályázati felhívás az elmaradt
projektrészeket két tenderbe foglalja (csatornahálózati
munkák és rekonstrukciós
munkák), amelyből az első a
Fővárosi Bíróság kedvező döntése esetén visszavonható.
Ellenkező esetben mindkét
tenderre 2010. november 10éig nyújthatnak be ajánlatot
a pályázók, amelynek eredményhirdetése 2011. január
7-én lehet. Zökkenőmentes
közbeszerzés esetén a szerződéskötések tervezett ideje
2011. január 28.

Az MSZP szerint sikeres Fidesz: valós problémákvolt az elmúlt négy év ra valós megoldást

várják a családokat és a jelentkezőket, akik vállalják, hogy
felolvassák kedvenc meséjüket. Eddig 655 jelentkezőt
regisztráltak, de az ügy mellé
álltak a színművészek is, akik
minden fél órában felolvasnak
egy-egy mesét. Akik elmennek
a rendezvényre, azoknak „varázsitallal” és „hamuba sült
pogácsával” kedveskednek, a
mesenapra érkezők között 19
órától értékes nyereményeket
KM
sorsolnak ki.

meséket olvasunk! – invitálja
az érdeklődőket a nyíregyházi
Jósa András Múzeum szeptember 30-ára, a Magyar Népmese
Napja alkalmából szervezett
programra. A gyerekeket arra
buzdítják, hogy készítsenek
rajzot kedvenc magyar népmeséjükből, a legjobb munkákból
kiállítást rendeznek. A rajzok
beérkezésének
határideje:
szeptember 27.
Szeptember 30-án 9 órától

Nyíregyházán több ezren várják a munkálatok elkezdését
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Egy napra életre kelnek
a magyar népmesék
NYÍREGYHÁZA. Folyton folyvást

A bíróság a tárgyalást a megszokotthoz képest rövidebb
időn belül, szeptember 14-ére
tűzte ki, s tartotta meg. A felperes önkormányzat jogi képviselője érvelését több, stabil
logikai alapokon álló, az ügy
szempontjából figyelmen kívül
nem hagyható momentumra
alapozta. Bár az ítélethozatalt
- tekintettel a jogi helyzet öszszetettségére – az ügyet vizsgáló bíró szeptember 28-ára
elhalasztotta, a felperesek bíznak a döntőbizottsági határozat megváltoztathatóságában,
s reménykednek a jogsértés
megszüntetésében.

nak – mondta. Belicza László,
a Fidelitas megyei elnöke. A
kállósemjéni polgármesterjelölt családbarát faluvá formálná a települést, ifjúsági ház
létrehozásával, s a köz érdekében önként feladatot vállalók
támogatásával.
Magera Tibor, a Fidelitas városi elnöke, nyíregyházi önkormányzati képviselőjelölt hét
végén hajnali buszjáratokat
állítana be azért, hogy a külterületeken élő, a belvárosban
szórakozó fiatalok haza tudjanak jutni, elérhetővé tenné az
iskolaudvarokat a tanítási idő
után is, s bevezetné a „fiatalbarát szórakozóhely” tanúsítványt az igényes és kulturált
kikapcsolódás zálogaként.

NYÍREGYHÁZA. A Hősök terén
felállított alkalmi játszótéren
tartott sajtótájékoztatót kedden délelőtt Décsiné Füzessi
Viktória, az 1. sz. választókörzet LMP-s képviselőjelöltje.
„Azért választottam a rendhagyó helyszínt, hogy érzékeltessem: Nyíregyháza központjában nincs olyan közösségi tér
a szabadban, ahol biztonságos
körülmények között játszhatnának, mozoghatnának a
gyerekek, és eközben a szülők

is jól éreznék magukat. A „piros ház” udvarán az enyészeté
lett, a szabadtéri színpad mellett pedig a rongálás következtében szomorú látványt
nyújt a játszótér. Ez csak két
kiragadott példa, de lehetne
sorolni többet is. A 21 hónapos
kislányomat és a 4 éves kisfiamat hiába vinném bárhová is
a környéken, nem találok rendezett helyet. Igenis szükség
van a belvárosban biztonságos
játszóterekre, amik közösségi
térként is funkcionálnának.
Ahol nemcsak a gyerekek
éreznék jól magukat, hanem
az ott társadalmi párbeszédet
folytató felnőttek is” – zárta
mondandóját Décsiné Füzessi
Viktória.
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