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800 millió jut rá
A laktanyából új városrész épül majd
Nagykanizsa (pa) - Tegnap írták alá a Thury-városrész rehabilitációjának kivitelezői
szerződését, melynek eredményeként több mint 800 millió forintot fordítanak az
infrastruktúra fejlesztésére.
A kanizsai önkormányzat még tavaly nyert uniós és állami
támogatást a Thury-laktanya rehabilitációjára. A Regionális
Operatív Program (ROP) keretében elnyert 800 millió forintból az
épületek elbontását, a többhektáros terület lőszermentesítését, utak
és közművek kialakítását szeretné megvalósítani a város vezetése.
A kivitelezéssel - a közbeszerzési eljárás eredményeként - a
Szabadics Közmű és Mélyépítő Kft.-t bízta meg a nagykanizsai
önkormányzat, mely szándékot tegnap szerződés aláírásával is
megpecsételtek a felek.
- Az önkormányzat bebizonyította, hogy jó gazda módjára sáfárkodott a 2002-ben átvett
laktanyai területekkel, hiszen mindhárom ingatlanegyüttesnek értelmes funkciót találtunk hangsúlyozta Litter Nándor polgármester.
- Mint köztudott: a Gábor- és Kossuth-laktanyák területén az ipari parkhoz kapcsolódó
barnamezős beruházások valósultak meg, ma már számos kis- és középvállalkozó alakított ki
telephelyet vagy termelő tevékenységet a területen - folytatta a polgármester. - A volt Thury
laktanyában pedig a kereskedelmi és szolgáltató szektort kívánjuk erősíteni, a terület
rehabilitációja után a befektetők számára is vonzó környezetet tudunk kialakítani. Pár éven
belül itt egy városrész épülhet, jelentős szolgáltatói szerepkörrel, lakásokkal, sportcsarnokkal.
A polgármester kitért arra is, hogy a terület hasznosíthatóságáról még tárgyalásokat kell
folytatni a magyar állammal, hiszen az értékesítést ötéves moratórium tiltja. Litter Nándor
szerint felesleges lenne ennyit költeni a terület rehabilitációjára, ha azt követően évekig
parlagon heverne.
- Van már tapasztalatunk az ilyen jellegű munkákban, hiszen a kanizsain kívül jelenleg két
másik laktanyában - Lentiben és Marcaliban - is hasonló tevékenységet végzünk - így
Szabadics Zoltán, a nyertes cég ügyvezetője. - A tényleges munka február elején kezdődik. Az ingatlan rehabilitációja egyébként elég összetett, az előzetes becslések szerint 26
négyzetméternyi beton térburkolatot kell eltávolítanunk, közel 11 négyzetméternyi utat
építenünk, majd két kilométernyi szennyvízcsatornát, valamint 2300 méternyi vízvezetéket
fektetnünk. Ezenkívül körülbelül 60 ezer négyzetméteren végzünk füvesítést, s közel 1000
darab fát, cserjét ültetünk a területre. A munkálatok befejezése 2007 júniusára várható.

