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Sajtóközlemény

rendőrfőkapitány
[2015.06.30.]

2015.05.18.

A Szabolcs-SzatmárBereg megyei
közgyűlés elfogadta
főkapitányság éves
beszámolóját.

Kiadja: Rendes Sándor Nyíregyháza MJV sajtószóvivő

jó
befektetést
keresel?

településeknek
[2015.06.01.]

évi 4,00% EBKM
Mikó Dániel számoljon el azonnal a Nyíregyházi lakosok által rábízott csaknem
munkabér jóváírás
300 millió forinttal, amelyet a jelenlegi információk szerint bizonytalan
esetén a K&H friss
kötvényekbe fektetett. - Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza MJV polgármestere
betéttel
vizsgálóbizottságot állított fel, a kialakult helyzet tisztázásának és a város részéről
meghozandó intézkedések előkészítésének érdekében.

A jelenlegi felmérés
szerint, mintegy 6
milliárd forint kárt
okozott a SzabolcsSzatmár-Bereg
szatmári térségére május 25-én,
pünkösd hétfőn lecsapott vihar és
jégeső– mondta dr. Tilki Attila
országgyűlési képviselő hétfőn
Nyíregyházán tartott
sajtótájékoztatón.

A Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat
(továbbiakban: Társulat) a tagjaitól beszedett érdekeltségi hozzájárulásokkal,
önálló jogi személyként gazdálkodott. A hozzánk eljutott információk szerint, a
társulat intézőbizottságának elnöke Mikó Dániel a tagok (a
Szennyvízprogramban érdekelt lakosok) által befizetett pénzösszeg jelentős
részét, saját hatáskörében eljárva - összesen több mint 293 millió forintot - nagy
kockázatot rejtő Questor és Hungária értékpapírokba (kötvény-portfóliókba)
fektette.

·Segítségnyújtás a szatmári

·A Holokauszt áldozataira
emlékeznek
[2015.05.29.]

Nyíregyháza
Önkormányzata,
Nyíregyházi Zsidó
Hitközösség és az
Eötvös Károly Magyar
Izraelita Baráti Kör május 31-én a
Holokauszt Nyíregyházi
áldozatainak emlékére
megemlékezést tart.
·Megyenapi ünnepség
Beregdarócon
[2015.05.23.]

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Önkormányzat a
megyenapi
ünnepséget
Beregdaróci református
templomban tartotta.
Az ökumenikus istentiszteletet
követően köszöntők hangzottak el,
majd átadták a megyei
kitüntetéseket.

Erre akkor derült fény, amikor az Önkormányzat kezdeményezte a tagok
befizetéseinek soron következő lehívását, de ezt a Társulat nem teljesítette
Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára. Mint ismert a fenti pénzügyi
társaságok tevékenységi engedélyét a jegybank visszavonta, illetve a
kötvényeiket zárolták így a Társulat likviditási gondjai miatt nem tudja ill. csak kis
részben képes teljesíteni vállalt kötelezettségeit a Nyíregyházi Szennyvízprogram
megvalósítása kapcsán.
Dr. Kovács Ferenc polgármester azonnali hatállyal elrendelte egy szakértőkből
álló vizsgálóbizottság felállítását a kialakult helyzet tisztázásának érdekében. A
három tagból álló bizottság még a mai napon megkezdi munkáját és részletes
jelentést készít május 26-ig a polgármester számára. A jelentést ill. a jelentésre
épülő intézkedési tervet a május 28-án sorra kerülő Közgyűlésen ismertetik majd
a képviselő testülettel, és a közvéleménnyel. A bizottság feladata annak
megállapítása is, hogy a további jogi következményeket felmérje és megvizsgálja
egy a felelősség megállapítására irányuló büntető eljárás megindítását.
Városházi Sajtószolgálat

Nyom tatható verzió
Küldés e-m ailben

·Sajtóközlemény
[2015.05.18.]

KÖZÉLET

· Beszám olt a m egyei rendőrfőkapitány
· Segítségnyújtás a szatm ári településeknek
· A Holokauszt áldozataira em lékeznek
· Megyenapi ünnepség Beregdarócon
· Sajtóközlem ény
· Nem alam izsnát, m unkát követelnek!
·Nem alamizsnát, munkát
· Segítő program
követelnek!
· Korm ányablakok nyílnak m egyeszerte
[2015.05.18.]
· Konferencia Nyíregyházán
Az Európai Baloldal támogatja a
· Nem zetközi együttm űködés
fogyatékkal élők társadalmi, politikai · Családtám ogatási ügyek intézése a
és gazdasági megsegítését.
Korm ányhivataloknál
· Együttm űködési m egállapodás
·Segítő program
· Kinevezték az új főkapitányt.
[2015.05.07.]
· Felm entették a főkapitányt!
Területi
· Városvédők tisztújító közgyűlése
Együttműködést
· Civil szervezetekkel kapcsolatos tájékoztatás
segítő programok a
· Megyei korm ányhivatal közlem énye
Nyíregyházi Járás
· Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása
· Változásbejegyzés 2015. m árcius 15-ig!
területén.
· Mangol Csilla távozik a kórház éléről
· Sajtóközlem ény
·Kormányablakok nyílnak
· Tájékoztatás - ügyfélfogadási rend
megyeszerte

Kiadja: Rendes
Sándor Nyíregyháza
MJV sajtószóvivő
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KÖRNYEZETÜNK
· Korszerű fűtési rendszer
· Beköltözés az Egészségközpontba
· Elszám olási ügyek eljárási szabályairól
· A kánikula nem csak dehidratáltsággal fenyeget
· Járdaépítés a Korányin
· Fürdőruha m ustra!
· Vízosztás a Kossuth téren
· Ajánlások hőguta ellen, tanácsok hőséghullám
idején
· Átadták a felújított ravatolózót Bátorligeten
· Új közösségi központot avattak Berkeszen
· Milyen a jó szakem ber?
· Zöld gazdaság fejlesztés
· Tanácsok a biztonságos fürdőzéshez
· Mi m otiválja a gyerm ekorvosokat?
· Sétány felújítás a Bujtoson
· Adjunk vizet kertjeinknek is!
· Mesedoktorok a kórházakban!
· A barátok m ellett állást is keresünk a közösségi
oldalakon
· Egy fesztivál, am i nem csak a zenéről szól
· Elkészült az Arany János utcai körforgalom
· Nyári útjavítási program
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