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Ellentmondásos sikertörténet

Létszámleépítés helyett
alternatív javaslatok
„Közel 22 millió
forintot is meg tudna takarítani a megyei önkormányzat,
ha elfogadná az ésszerű javaslatokat. Javasoltam például,
hogy csökkenjen 10 százalékkal a megyei közgyűlés tagjainak a tiszteletdíja, valamint
a vezetők fizetése, s további
költségmegtakarítást lehetne
elérni az alelnökök számának csökkentésével, a külső
bizottsági tagok státuszának
megszüntetésével.” Ezeket a
gondolatokat Halmi József,
a megyei közgyűlés MSZP
frakciójának vezetője mondta
pénteken nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Szólt arról is,
hogy a következő közgyűlésen
a frakció alternatív javaslatokat fog mondani a gazdasági
átalakításra, de azok között
nem szerepel majd létszámleépítés. Ezzel arra célzott, hogy
a megyei közgyűlés honlapján

Nem a város vagy a
Nyírségvíz Zrt. hibája a
kialakult helyzet, ilyen
az engedélyeztetési
folyamat.

lévő közleményben a korábbi
400 millió helyett 600 millió
forintos megtakarításról van
szó, vagyis újabb leépítésekre
lehet számítani.
A politikus cáfolta a Fidesz
országgyűlési képviselőinek
azt az állítását, hogy 2006 és
2010 között csak azon települések kaptak önhikit vagy
6/3-as támogatást, ahol kormánypárti volt a polgármester. Az előző ciklusban kapott
támogatást többek között Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor,
Ibrány, Kemecse, Dombrád,
Fehérgyarmat, vagyis a döntéshozatalba nem szóltak
bele politikai szempontok –
emelte ki Halmi József, aki
végül egy kérdéssel fejezte
be tájékoztatóját: „Van-e vajon olyan Fidesz-képviselő,
aki valóban a megye érdekeit
képviseli, s nemcsak a Fidesz
KM
szekerét tolja?”

NYÍREGYHÁZA.

NYÍREGYHÁZA. Régóta dédelgetett vágy valósulna meg,
ha a lakosság végre valahára
nemcsak Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
tisztítási programját ismerné
meg, hanem szembesülne
a kivitelezés előnyeivel. Ez
egyelőre távlati cél, ugyanis a
jogi labirintusokból kivezető
utat jelenleg is keresik.

Pénz van, döntés nincs
– A lakosság korrekt, szakmai
tájékoztatása jegyében elöljáróban annyit jegyeznék meg:

minden ellenkező híreszteléssel szemben ez egy sikertörténet – szögezte le Vadnay Ákos,
a Nyírségvíz Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. – Az
utóbbi időben csak a problémákról lehetett hallani, azonban tény: a beruházásra adott
a pénz, kivitelező is van, csak
éppen döntés nincs. Illetve a
Közbeszerzési Döntőbírósághoz benyújtott jogorvoslati kérelmek mellett több alkalommal újraértékelés következett.
A közel nyolc éve beindított
projekt célja Nyíregyháza belés külterülete, Nyírpazony,
Kótaj és Kálmánháza szennyvízelvezetésének és tisztításának rendezése, a II. számú
nyomóvezeték, a főgyűjtők
átépítése, a hálózat racionalizálása, a helyi beavatkozá-

A PROJEKT FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI

MINDENNAPI BETEVŐNK
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sok, a szaghatás kezelése,
valamint a komposztáló telep
építése. Az összköltségvetés
13 milliárd forint, amiből 9,8
milliárd forint a támogatás és
3,3 milliád forint a saját erő.

2003. május: stratégiai elemzés, koncepció elkészítése
2004. február: döntés a projekt műszaki
tartalmáról
2004. január: a lakosság megismertetése
a projekttel
2005. június: kormányhatározat a
támogatásról
2005. október: támogatási szerződés
megkötése az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel

2009. január: nemzeti elbírálás utáni
szerződéskötés
2009. június: EU bizottsági elbírálás utáni
szerződéskötés
2010. október: a miután a közbeszerzési eljárás a 4. részben érvényes ajánlat
hiányában eredménytelen, a fellebbezés
benyújtása
2011. január: ítélethirdetés

Nyílt napot
tartanak

Középiskolások versenye

NYÍREGYHÁZA. Nyílt tanítási
órákra invitálja az érdeklődő
szülőket február 8-án 8-tól
12.30 óráig a Kertvárosi Általános Iskola. Az intézményben
az elsős tanító nénik 8-10 óra
között fogadják a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket,
akik ízelítőt kaphatnak az iskolában alkalmazott gyermekKM
barát programból.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi karán „Mindennapi betevőnk-Élelmiszer/Tudomány” címmel előadássorozat, kiállítás,
kóstoló és vásár várta az érdeklődőket.
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Sneider Tamás építésvezető azt mutatja, hol épül majd a komposztáló

NYÍREGYHÁZA.
Az Európai
Bizottság, az Európai Parlament és a magyar külügyminisztérium szervezi azt a
vitaversenyt, amire a középiskolásokból álló csapatok és
a felkészítő tanáraik február
13-án délig jelentkezhetnek
a www.szoval.eu oldalon. Az
előválogatás, a regionális döntők és az országos finálé után

Marakodnak a felek
– Teljesen megértem mindazokat, akik évek óta fizetik a hozzájárulásukat a megvalósulás
reményében, és morgolódnak.

hirdetnek végeredményt. Az
első és a második helyezett
együttes négynapos tanulmányúton vehet részt Brüszszelben.
A vetélkedő nem jár költségekkel a résztvevőknek
– nincs jelentkezési díj, az ellátás és az utazás költségeit
egyaránt a verseny kiírói feKM
dezik.

Nem a város, a projekt gazdája,
vagy a Nyírségvíz Zrt. hibá-ja a
kialakult helyzet, ilyen az engedélyeztetési folyamat. Hangsúlyozom: a pénz adott, és ha
nem marakodnának a közbeszerzési eljárásban résztvevő
felek, közelebb állnánk a megoldáshoz. Amennyiben megvalósul a program, egy egészen
új életminőség realizálódik.
KM–LTL
Ebben bízom én is.

Nyugdíjasokat
várnak a
gimnáziumba
NYÍREGYHÁZA. Az Aranyszív
Nyugdíjas Klub minden héten
szerdán 15-18 óráig nyugdíjas
találkozót tart a Szent Imre
Katolikus
Gimnáziumban
(Nyíregyháza, Ungvár sétány
19. sz.) A szervezők az első
emeleten, a 117-es teremben
várják az érdeklődőket.

PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
KERESSÜK AZT A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁST:
amely pályázati forrásból (akár 100%-os támogatással!) kívánja
a
ttovábbképezni munkatársait, és még a képzéshez kapcsolódó szállást
és ellátást is pályázati forrásból kívánja ﬁnanszírozni.
é

SOHA NEM VOLT AJÁNLAT ENNYIRE AKTUÁLIS!

Gyorsan kell cselekedniük, mert csak azoknak van esélyük,
y , akik március 1-jére
j
képzési tervvel, és beadásra előkészített pályázattall rendelkeznek.

Jelentős fejlesztési forráshoz juthatnak a konvergencia-régióban székhellyel vagy
működő ﬁókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások.

Mekkora forrást lehet nyerni?
A TÁMOP 2.1.3 két felhívást is kínál a konvergencia-régiókban székhellyel rendelkező vállalkozásoknak, ez alkalommal közel 2,5 milliárd forintos pályázható
keretösszeggel.

Meddig lehet pályázni?
2011. március 1-től – a keret kimerüléséig – nyújthatóak be pályázati anyagok azzall
a könnyítéssel, hogy a vállalkozások csekély összegű (de minimális) támogatásként,
t,
akár önerő nélkül is pályázhatnak.

Miért érdemes a Mesterkurzusokkal együttműködni?
Mert nem pályázatírást, hanem teljes körű projektmenedzsmentet vállalunk.
Mert kollégái gyakorlatban alkalmazható ismereteket sajátíthatnak el ismert és elismert szakemberektől.
Mert úgy járunk el minden pályázattal, mint a sajátunkkal.
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Számos további képzés közül választhatja ki a vállalkozás
zás igényei szerint kialakított tematikájú továbbképzést::
idegen nyelv, informatika, kommunikáció, ügyfélszolgálat, marketing,
értékesítés, csapatépítés, személyiségfejlesztés vagy működésfejlesztés …

197488

További információkért kérjük, jelentkezzen a mesterkurzus@inform.hu e-mail címen
vagy a 06 20 338 1078-as telefonszámon!
HIRDETÉS
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