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Külterületi fejlesztések
Minden háztartásba eljut az iv óv íz, m inden lakáshoz elér a szennyv ízhálózat, megvalósul a
hulladék program , ös szek öto utak épülnek – m ondta Nagy László a következo négy év
nyíregyházi terv eirol.

Nagy László, Nyíregyháza alpolgármestere és Jeszenszki András önkormányzati
képviselo, az MSZP-frakció tagjai a párt székházában ismertették a város
önkormányzatának hétfon elfogadott négyéves gazdaság fejlesztési tervét.
– Az elkövetkezo négy évben minden nyíregyházi háztartást bekötnek az
ivóvízellátásba. Városunk az országban elsoként biztosíthatja a teljes ellátást. A
szennyvízprogram megvalósítása során gyakorlatilag minden nyíregyházi belterületi
és külterületi lakáshoz eljut a szennyvízvezeték is. A kommunális hulladékkezelési
program is teljes ellátást biztosíthat. Az elkövetkezo négy évben új összeköto utak
épülnek a városrészek között. Elsoként, akár már jövore a 4-41-es utak közti szakasz
épül meg a Törzs utca vonalában. Elkészülhet a borbányai körforgalmat és a 41-es
utat összeköto szakasz is. Ezek a fejlesztések mind a város külterületi részeit érintik
legnagyobb mértékben.
Ez alatt a négy év alatt megépítik a nagykörút déli egy kilométeres szakaszát, a
kiskörutat meghosszabbítják a Szent István utcáig. Az M3-as autópálya szeptemberi
átadása után már érzékelhetoen csökkenni fog az átmeno teherforgalom. Folytatódik
a lakótelepek humanizálása. Jósavárosban már elkezdodtek a munkálatok, ezután
az Érkert, majd Örökösföld következik.
Az ellenzék a programot egyben nem szavazta meg, de részeit várhatóan ok sem
fogják ellenezni. Az elmúlt négy évben is így volt ez, most meg azt állítják, hogy az
általuk is megszavazott fejlesztések átgondolatlanok. Alternatív programjuk most
sincs, csak egyéni javaslataik vannak – mondta az alpolgármester.
Jeszenszki András kiemelte, hogy a szociális és az oktatási fejlesztésekben a
kistérségi együttmuködést is szorgalmazni kell. A szociális területen egy új
mentálhigiénés központ építését tervezik. Az oktatás területén több intézmény
megújítására számíthatunk. A szocialista képviselo szerint az ellenzék álláspontja
érthetetlen. Négy éve azt kifogásolták, hogy túl konkrét a város gazdasági programja,
most azt, hogy nem eléggé konkrét. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte: a
fejlesztéseket uniós pályázati úton akarják megvalósítani, ezért alternatívákat kell
készíteni.

