5/16/13

Pécsi Újság - Helyi híreink - 1,2 milliárdból fejleszt Nagykozár, Bogád, Romonya és Misleny

Keres

2013. MÁJUS 16. CSÜTÖRTÖK

NÉVNAP: MÓZES, BOTOND

Helyi híreink
Címlap

Helyi híreink

Kommentek

Ingyenes apró

Egyetem

Sport

Minden helyi hír

1,2 milliárdból fejleszt Nagykozár,
Bogád, Romonya és Misleny

Belföld

Webkamera
Tetszik

Világ+Bulvár

Beküldöm

Ügyeletek

Hírlevél

Vélemény

Képgalériák

Videók

Médiaajánlat

RSS

2

Projektmenedzser állás?

Megosztás

profession.hu/projektmenedzsment
Találja meg álmai állását a piacvezető
állásportálon!

2012. november 14. szerda 16:01
Összesen mintegy 1,2 milliárd forintot költ
szennyvízcsatorna-beruházásra három Pécs környéki
község és egy kisváros 2014 nyaráig.
Pfeffer József, a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke a
baranyai megyeszékhelyen szerdán sajtótájékoztatón elmondta:
a 85 százalékban európai uniós és hazai támogatásból
megvalósuló fejlesztés keretében Bogádon, Nagykozárban és
Romonyán kiépítik a több mint tíz éve tervezett csatornahálózatot, Kozármislenyben pedig a korábbinál nagyobb átmérőjű
főgerincvezetéket fektetnek le.
Völgyesi Gyula, Kozármisleny független polgármestere
hozzátette, hogy utóbbira azért van szükség, mert a kisváros
lakossága 10 év alatt 3800-ról 6500-ra nőtt, és a régi vezeték
már nem bírja el a megnövekedett terhelést. A kapacitásbővítés
indokolt azért is, mert az önkormányzat a jövőben 250 új építési
telket akar közművesíttetni további betelepülők reményében.
A kivitelezéshez a lakosságnak Kozármislenyben nem, a többi
településen bekötésenként egy összegben 80-190 ezer forinttal
kell hozzájárulnia. Lehetőség van részletfizetésre is, ez esetben
a díj valamivel magasabb lesz.

13. ker új építésű lakás
www.jasz70.hu
Terasszal és saját kerttel A béke szigete
Budapesten.

Eszközök

Albérletet Keres? Kiadna?

Kinyomtatom
Kommentálom
Elküldöm e-mailben

jofogas.hu/alberletek
A több száz friss hirdetés között Biztosan
megtalálja amit keres!

Akciós Hűtők
www.elektrolimit.hu/Hűtők
Lehűtöttük az árakat! Hűtők olcsón
garanciával.

Facebook box

Pécsi Újság
Tetszik
2.479 ember kedveli Pécsi Újság
oldalát.

Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt
hangsúlyozta, hogy a beruházás 9500 embert érint, az
életkörülmények javítása mellett biztosítja a környezet,
különösen a vízbázisok hosszú távú védelmét.

Akciós Wellness Csomagok!
Utazni szeretne?! Kíváncsi a legkedvezőbb
ajánlatokra? Kattintson!
WellnessHotelek.hu

Hozzátette: azzal, hogy a csatorna-hálózathoz új települések is
csatlakoznak, gazdaságosabban működhet a Tettye Forrásház
Zrt. pellérdi szennyvíztelepe, amely a környéken keletkező
szennyvíz tisztítását végzi.

Utoljára kommentált
írások a rovatban
Hoppál: Mesterházy lejáratja
hazánkat...
Hoppál: "A baloldal ragaszkodik
a...
Hoppál: újranyitják a HajdúBét...
Közbeszerzés: a
Transparency...
C seh Tamás-emlékest is lesz:...
Autóból ad koncertet a
Széchenyi...

(mti)
2 hozzászólás
2. Sz-né - 2012. november 16. péntek 16:17
Bízom benne, hogy akkor az Újhegy és Nagykozár közti utat is sikerül
majd megcsinálni belőle, mert katasztrofális állapotok vannak 1-2
helyen!

Legfrissebb ingyenes
apróhirdetések

1. guszti - 2012. november 15. csütörtök 14:48
Na persze, 250 telket mi? még azt a 40-et sem tudták eladni amit két
éve csináltak!!

A sikeres fogyókúra
titka
az ananász, a zöldkávé, a
spirulina alga, az L- karnitin
erejében rejlik
Simplex vitaSlim

iPad 2 tabletre
vágysz?
16 GB- s iPad 2 tablet már
105. 000 Ft- tól! Ne keresd
tovább, vedd meg
a legjobb áron!

Ugrás a hozzászólásokhoz

Új hozzászólás
Név/Nick:

www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/12-milliardbol-fejleszt-nagykozar-bogad-romonya-es-misleny
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Kérem írja a képen látható két szót a kép alatti mezőbe:
Hozzászólás:

Kidolgozott tételek német
szóbeli...
Építési telek Pécs
vonzáskörzetében,...
MÁSOLÓ PONT
Nyári napközi

Új szavak kérése
Hozzászólás elküldése

Külföldi táncos munka
Eladó tégla építésű lakás,
Pécs,...
Tovább »
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