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MEGYEI KÖRKÉP

Bursa-ösztöndii: már
pályázhatnak ahatalok

üzl€! ,\7 idén is meghirdette Kaposvár
mi önkorrfuín}zata a Bursa Hunga
éü nő dca Felsóoktatási onkormány-
;ég, A zati ÖsztöndijpílyáZalol. 2013,
lt dol- ban is kéifóle pályálatot adbat
kügy- nak be a fialalok novembe.r 14

d 1,5 ja. Áz ,,]t lipusú páIyá7atra kó
oti, r€lnet nlijthatnak be arok a
ilü, kaposváriállandólakóhel!,cl
l még r€ndelkező, hátrányos szo(iáiis
sza, A helyzetű felsőoktatási hal]galók,
,észség akikalapkópzósben, mosterkóp
nelt zésben, e8ysóges, osZlatlan kóp-
l mos, zésb.n, vagy felsófokú szakkép
rtóság Zésbcn folytatják ianulnánya
téstin- ikat, Á ,,B" típusú pá\áZatra
. 

^, 

!; azok a kapos!ái hátrányos szo

ciálishelyzetű fiata]ok jelentkez-
hetnek, akik a 2013/2014. lané\"
ben utolsó órcs, érettsé8i előtt ál
ló középiskolások va8y felsőfokú
diplomá\?l nem rendelkezó, fel
sőoktatási intézményb€ még fel
vótelt ncm nyeí órcttségizett€k
és a 2014/2015, iané\,től kezdő
dően felsőoktatási intézmény
ben alapképzésben, egysé€es,
osztatlan képlésben, va8y felső
fokú szakképzésben kivánnak
részt Yenni. 
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támogatas az,AL
típusú pályázat elnyerése €set€n
keltő szemeszt€rr€, mí8 ,.B űpü
sú pál}ázat esetén hat szemesz,
tcrrc szijl. r Máíküs kaía

Me$ezdődött a Rin;

menti szennyvízberu
ioríások egy lészét,a pályáZat
áltai nem támogatott beruhá
zási elemek fcdelctóre is lbrdít-
hatják,

Ugyancsak az elmúit h€tek-
b€n keúlt aláírásra a2 a hitel-
konstnkció, amelyet a Rinya-
nenti yíziközmú Tá.sulat kii
tött a lakossá8i önrósl meg,
előlegezé§ére. 

^ 
csatornahá-

lózat építésében órdekelt, há,
romezret meghaladó ingatlan
tulajdonos többsó8e lakástaka
rék szerződéssel va8y részlctfi-
zetéssei teljesíti az érdckcl.só
gi hozzájánlást, Ez az összeg a
futamidő végén, 2019 ben hasz
nálható fel, ezért áthidaló m€8
oldásként társulati hitellel biz
tosítható az építéshez szüksé
ges önerő. A hitelsz€rződése
ket és a kapcsolódó dokumen
tumokat, kelességvá]lalást a
plojektben érintctt \,alamennyi
lelepülés képviseló-testülete jó-
váha8yta, a pol8ármesterek és
je8yzők aláírták, Á berüházás
f|nanszlrozásat se8iti totdbbá
a BM oneró Alap keretéüöl el
nyert 1ó1 millió folintos támo
gatásis.

Az Új széchenyi Terv kerctó-
ben negva]ósuló, Na8}atád és
térsége csatornahálózatának és
Nagyatád szennyvíZtelepének
fej]esztése a teNezett módon ós
ütemben történik. Ezt állapítol
ta meg a közelmlíltban a hely
színi eilenórzést végz6 KözIe
múködő szervezet is, m€gfel€-
lőnek ítéIve az elóreha]adást,
A Rinyam0nti térség meghatá
rozó jel€ntőségú beruházása a
lakossl8 a vállalkozások é5 az
önkormányzatok érdekeit szol-
gálvavalósul meg, l

:,]li a_-arj=:! !:: v]j-

Wc. Úttollasszal, üz€netékk€l i8yekeznek lávol tadani a hajléktalanokat a kaposüá-

,kók. A vizelsts2agDól ílélvé ióbbnyire alulmaradnak ebben a küzdel€mben

|n€GxE:DoDoTT A slenny!íz-
lrálólal ópítósc n Rinyamenti
kistérsé8 kilenc t€lepülésén.
Az öt milliárd forintos kőltség
v€lésű program során kiépül
a csatolnarcndszer Bakháza,
Görgete8, HáIomfa, (utas, Lá
bod, Ótvöskónyi, Rinyaszent
király, Tarany településeken,
Na8yalád Kivadáriel€pü]és
részen, és e8yben felújításra,
kolszerűsítésre keTül a nag}-
atádj szennyvíziisztító tc]ep.
valam€nnyi h€lyszín megkap
ta a hatósági és amérnök€nge
délytamunkákra, a9helyszí
nen 13 brigád dolgozik a há-
Zi bekötéseken és a gerincve-
zeték kialakításán. Az elmúlt
másfél hónapban megépített
csatorna hossza a hozzá taí-
tozó bekótósekkel együtt már
me8haladja a 3000 méten, Ha-
marosan me8kerdik a 27 köZ
területi szennyvizátemeló ópí
tését, Elkészültek a na8yatá
di szennyvíztisziító telep bő
vítésének €n8edé]yezési t€Tvei
is, jelenle8 az építési és vízjo
gi engedélyeztetés van lblya-
matban.

Eközben a projekt pénzűgyi
feltételeinek fejlesztésén dolgo
zott a kilenc ónkormányzatot
képviselő Nagyatádi Regioná
lis sz€nnyviztársulás. ormal
lstván elnól! Nagyatád p0l8ár-
mestel€ arról számolt be, hogy
kérelmük alapján a köZelmúlt-
ban a projekt európai uniós tá-
mo8atástartalma 11,8 száZa
lékkal magasabb lelt, ami iöbb
mint 500 millió folintos támo-
gatásnövekedési jelent. Ez je-
lentós segítség aZ önkormánr
latok számára, ugyanis így a


