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Húszmilliárdos önkormányzati beruházás
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Nyíregyházán fejlesztik a közlekedési és
szolgáltatási infrastruktúrát, valamint
pálinkaházat létesítenek a térség eredetvédett
gyümölcspárlatainak bemutatására
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Öt európai uniós támogatású, együttesen mintegy 20
milliárd forint értékű önkormányzati beruházás fejeződik
be
idén
Nyíregyházán.
Sóstógyógyfürdőn
900
négyzetméteres alapterületű új gyógyászati központot
építenek. Már átépítették a 2-es számú szennyvíztelepet,
valamint komposztálótelepet alakítottak ki. A beruházással a város döntően külterületi részein 8024
csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetését és –tisztítását oldják meg. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza
megyei jogú város polgármestere: a munkahelyek számának növelése érdekében közműveket kell
kiépítenünk, hiszen az infrastrukturális beruházások összességében és hosszú távon a város
iparfejlesztési politikáját szolgálják.
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– Az öt, folyamatban lévő, idén befejeződő beruházás közös jellemzője, hogy uniós forrásból
valósulnak meg. A legfontosabb és a legnagyobb összegű a nyíregyházi szennyvízprogram, ami 13,5
milliárd forintos, közel 80%-os támogatottságú fejlesztés. Ennek a komplex, öt részből álló
programnak nagy része már befejeződött. Megépítettük a komposztálóüzemet, és már a próbaüzem is
lezárult. Elkészült az új szennyvíztisztító telep. A program a város infrastrukturális fejlesztése
szempontjából jelentős, hiszen 195 kilométer hosszan épült csatorna és 104 új átemelő létesült,
mindez 150 utcát és 17 bokortanyát érint. A programot idén júniusban befejezzük. A 8024
csatornázatlan ingatlan közül az elmúlt őszig már négyezren csatlakoztak a hálózathoz.

Bocskai TV

Függetlenség

A fejlesztéssel milyen arányú lesz a város szennyvíz-csatornázottsági lefedettsége?
– A beruházással 96%-os csatornázottsági szintet érünk el, ami igen optimális.
A másik beruházás turisztikai jellegű?
– Sóstógyógyfürdőn 2,1 milliárdos idegenforgalmi funkcióbővítő beruházást hajtunk végre. A 100
százalékos pályázati támogatásból az idegenforgalmi vonzerő erősítésére összekapcsoljuk a
gyógyhellyé nyilvánított településrész turisztikai elemeit. A több szakaszból álló beruházást várhatóan
augusztus végén fejezzük be. Nagyon fontos, hogy fejlődjön a településrész infrastrukturális háttere,
hiszen az utóbbi években egyre nő a népszerűsége, a látogatottsága. Ezért az állatkert és a parkfürdő
előtt parkolót bővítettünk, és modernizáltuk a közvilágítást. Az állatkertben a fókashow lelátó férőhelyét
150-ről 350-re bővítettük – ezt a programelemet már tavaly átadtuk. Az Andok világát bemutató
beruházás pedig májusra készül el. A Sóstói Múzeumfalu mellé utat, sétányt, parkolóhelyeket
építettünk, és áll már a Magyar Pálinka Háza is – ahol az eszközbeszerzés áprilisra fejeződik be.
Felújítottuk a tó körüli sétányt, játszóparkot, rekortán burkolatú futópályát alakítottunk ki. Az Aquarius
Élményfürdőben egy 900 négyzetméter alapterületű új gyógyászati központot építünk.
Egy másik pályázati programjukkal egy régi problémát orvosolnak.
– A régi borbányai hulladéklerakó rekultivációja szintén 100 százalékos arányú pályázati támogatásból
valósul meg 1,6 milliárd forintból. Úgynevezett fitoremediációs eljárással, kiültetett növények
segítségével szüntetjük meg a szennyezett környezet azon veszélyforrásait, amelyeket a telepre 25
éven át elhelyezett hulladékok jelentenek a felszín alatti vizekre. Hiszen a ’70-es években volt itt egy tó,
melyet hulladékkal töltöttek fel, tehát a város vízvédelme miatt is lényeges a terület rendbetétele.
Folyamatban van egy másik, 1 milliárdos projektünk, amely 95%-os uniós támogatottságú és a
szilárdhulladék-gazdálkodás rendszerének eszköz- és informatikai korszerűsítését célozza meg. Még
folyik a pályáztatás, de szeretnénk a fejlesztést a nyár végéig befejezni.
Jelentős, 560 millió forintos, 77%-os támogatottságú programunk az önkormányzati tulajdonban lévő
belterületi utak fejlesztése. Ezen belül többek között egy fontos közlekedési csomópontot teszünk
biztonságosabbá a víztoronynál. E lényeges programelem megvalósítása, a súlyos baleseteket
megakadályozandó körforgalom építése január közepén vette kezdetét. A Garibaldi utcán és a Csalló
közben a beruházás egy része ősszel már elkészült. Idén a kétszer két sávos Arany János utca teljes
felújítása valósul meg. Az Arany János és a Szarvas utcán 45 új parkolóhelyet is kialakítunk és
kerékpárút is épül. Mindez úgy, hogy közben védjük és fejlesztjük a zöldterületet.
Az említett fejlesztések fejeződnek be idén Nyíregyházán uniós forrásból, 20 milliárd forintból. De
emellett több mint 2 milliárd forintból – hazai támogatásból – korszerűsítjük a Bujtosi Szabadidő
Csarnokot is. Az energetikai felújításokat előző évben befejeztük, s tavasszal veszi kezdetét a belső
átalakítás. Nyárra van ütemezve a városi stadion fejlesztése, amire 1 milliárd Ft-ot fordítunk. A száz
százalékban támogatott program két ütemben valósul meg, melynek része a centerpálya
korszerűsítése, a keleti oldali lelátó felújítása, a lelátót körülvevő környezet rendbetétele és a
közművek megfelelő szintre való fejlesztése.
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A sportcsarnok korszerűsítéséről jut eszembe; az ellenzék folyton azt hangoztatja,
sportlétesítményeket építsenek, hanem munkát adjanak az embereknek. Mi erről a véleménye?

ne

– A sportcsarnok 26 évvel ezelőtt épült, s azóta nem újították fel. Ez az épület az egyedüli az egész
megyében, ahol 2-3 ezer ember is részt vehet különböző rendezvényeken. Tehát sport- és
rendezvénycsarnokról van szó. A felújítás első szakaszát nyíregyházi vállalkozók végezték, így a
beruházással munkalehetőséget is teremtettünk. Ezt a beruházást a város lakói régóta sürgették, s
nagyon örülnek annak, hogy megújul a sportcsarnok. Annyira fontosnak tartják a nyíregyháziak, hogy
mikor szavazást hirdettünk meg a létesítmény elnevezésére vonatkozóan, nagyon sokan nyilvánítottak
véleményt.
A Sóstói Parkerdőben erdőfelújítást is végeznek. Ezt milyen forrásból valósítják meg?
– A nyíregyházi erdő nagyobb részét a Nyírerdő Zrt. kezeli, míg a kisebbiket a városüzemeltetési
cégünk. Az idős, beteg fák kivágása a balesetek elkerülése érdekében vált szükségessé, ezért is kerül
sor az erdőrészlet fiatalítására. Tavasszal a Sóstói-erdőben őshonos kocsányos tölgyet és szintén
őshonos gyöngyvirágot telepítenek a területre. A parkerdő a „város tüdeje”, ahol az erdei tornapályát
és a futópályákat sokan veszik igénybe, és többen sétálnak vagy kerékpároznak Sóstógyógyfürdőre az
enyhet adó fák között. Kötelességünk, hogy megelőzzük a baleseteket, s felújítsuk az erdőt.
Ha már az uniós fejlesztéseket említettük: mit szeretnének megvalósítani a 2014–2020-as fejlesztési
ciklusban?
– Mindegyik megyei jogú város kapott egy keretet, ez az úgynevezett Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programhoz kapcsolódó rész, mely Nyíregyháza esetében 23,5 milliárd forint. Reméljük, hogy
nyárig lezárulnak a kormánnyal folytatott erre vonatkozó tárgyalások. Előretekintően és hosszú távra
tervezve egy 61 milliárdos fejlesztési programot állítottunk össze. Az új munkahelyek létesítése és a
régiek megőrzése mellett a gazdaság- és infrastruktúrafejlesztés a leglényegesebb. Az infrastrukturális
beruházások összességében és hosszú távon a város iparfejlesztési politikáját szolgálják. Két éve
kezdtük el az utak, a járdák, a közvilágítás fejlesztését, ezt szeretnék folytatni különösen a
külterületeken. Folytatjuk az önkormányzati intézmények felújítását, hiszen évtizedes lemaradást kell
behoznunk. Már az elmúlt két évben számos iskolában, óvodában és szociális intézményben végeztünk
energetikai korszerűsítéseket. A turisztika területén is fejleszteni szeretnénk, hiszen rengeteg turista
érkezik hozzánk – az elmúlt három évben arányait tekintve Nyíregyházán nőtt a legdinamikusabban a
vendégéjszakák száma, s bejutottunk a legtöbbet látogatott 25 város közé. A következő tervünk a
fiatalok helyben tartása. Számtalan nyíregyházi tanul az ország felsőfokú intézményeiben, ők a diploma
után szeretnének visszajönni. Több elgondolás is van, hogyan tudnánk őket ebben segíteni, ami az
elkövetkező időszakban realizálódhat.
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