A szennyvízprogram élőre kötési teendői, a kedvezményes szippantási díj és
élőre kötési moratórium megszűnése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének vonatkozó rendelete a téli időszakra
rákötési moratóriumot, ezzel együtt meghosszabbított kedvezményes szippantási
időszakot határozott meg. Vagyis olyan időszakot adott haladékként az élőre kötés
érintettjeinek, amikor a gerincvezetékre történő rákötést a hidegebb időjárást követően,
erre alkalmas hőmérsékleti és talajviszonyok mellett, azaz tavasztól is meg lehet kezdeni.
Ez a moratóriumi haladék 2014. március 15-ével lejárt, így e naptól kezdődően 30 napon
belül, április 14-ig kellett rákötniük a gerincvezetékre azoknak, akik megkapták a
postaládájukba az értesítőt, vagy szerepelnek a www.nyírszennyviz.hu honlapon a
ráköthető ingatlanok listáján.
Az élőre kötés elmulasztása esetén a szennyvízszippantási díj sokszorosára nő, valamint 90
napot követően a vízfogyasztás után a talajterhelési díjat is meg kell fizetni. Ezúton is
kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy saját érdekükben lehetőleg minél
hamarabb végezzék el az élőre kötést. A mostani időszakban ez különösen fontos, mivel a
több ezer új élőre kötés tömeges megjelenésével a Nyírségvíz ZRt. ügyintézési ideje is
jócskán meghosszabbodott.
Az ide tartozó önkormányzati rendeletet szeretnénk az érintettek szíves figyelmébe
ajánlani, mellyel a Közgyűlés a téli munkafolyamatok alól időlegesen haladékot adott.
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013 (II. 15.)
önkormányzati rendelet 9§ (3) bekezdése szerint, amennyiben az érintett ingatlan előtt a
szennyvízcsatorna hálózat kiépül és annak üzembe helyezése megtörténik, az üzembe
helyezést követő 30. nap után 994 Ft+ ÁFA/m3 díjat kell megfizetni.
A szennyvízcsatorna hálózatra való rákötést az őszi és téli hónapokban a kedvezőtlen
időjárási körülmények befolyásolják, ezért indokoltnak látszik rákötési moratórium
biztosítása 2013. október 31. és 2014. március 15. között.”
A moratóriumi haladék nem érinti azokat, akik 2013. nyár végén, vagy 2014. március 15.
után kapták meg a rákötési lehetőségről a tájékoztatást. Nekik az élőre kötésre az
értesítéstől számított 30 napon belül nyílik/nyílt lehetőségük. Ezt elmulasztva nekik is
magasabb szennyvíztisztítási, valamint 90 nap után talajterhelési díjat kell fizetniük.

