Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program
Események az első negyedévből, 2013.

A Komposztálótelep próbaüzemét követően megtörtént a létesítmény átadása az üzemeltető
Nyírségvíz részére. A 2. Számú Szennyvíztisztító Telep gépészeti szerelési munkái is a végéhez
közelítenek, melyet követően a próbaüzem következik. A csatornázási munkákról szeretnénk
tájékoztatást adni az alábbiakban.

A csatornázás Kistelekiszőlőn
2013-03-20
Szerdán este lakossági tájékoztató fórumon gyűltek össze Kistelekiszőlőn az érdeklődők, hogy a
szakemberekkel konzultáljanak a helyi csatornázásról. Az alapvető kérdés előzetesen a gravitációs
és a nyomás alatti rendszerek közötti különbség ismertetése volt. A régóta húzódó probléma
előélete a decemberi és a januári lakossági fórum volt. A mostani találkozó legelején Dr. Kovács
Ferenc polgármester elejét vette minden félreértésnek, és a március 1-től életbe lépett
kormányrendeletet tárta a megjelentek elé. A rendelet (58/2013.) szerint a kisátemelőket az
Üzemeltető (ez esetben a Nyírségvíz Zrt.) működteti és javítja. A közterületre kihelyezés hosszú
áttervezési periódust vonna maga után, ami egyben az EU-s támogatás határideje miatt a program
megvalósulását veszélyeztetné.

Környezetvédő beruházás a Csalóközben
2013-03-14
A környezetvédelmi szempontokat is komolyan vevő, és gyakorlatban megvalósító
sajtótájékoztatót tartott Kósa Tímea alpolgármester a Csalóköz fáit megkímélő csatornázási
munkáról március 14-én. A kivitelező KE-VÍZ 21. Zrt. által talált technológia megkíméli a fákat (a
gyökérzetet is elég mélyen megkerüli), valamint az útpálya alá történő áthelyezés esetén
jelentkező jelentős forgalom korlátozás is elkerűlhető.

Csatorna felújítás a belvárosban
2013. március-augusztus
A belváros bizonyos részein a lakosságot is érintő csatorna felújítási munkák kezdődtek. Az érintett
területeken a szennyvíz főgyűjtő tisztítása, majd bélelése, átépítése történik. A munkálatok első
fázisa a főgyűjtő előzetes vizsgálatát foglalja magába, melyet április elejéig végeznek el a
szakemberek. A munkavégzés azért történik a késő délutáni vagy esti, néha pedig az éjszakai
órákban, mert ekkor a legkevesebb a csatorna terhelése, az átfolyó szennyvíz mennyisége. A
feltárást követően augusztusig a nappali és időnként az éjszakai órákban is várható munkavégzés.
A szakemberek igyekeznek minimalizálni a lakókat zavaró kellemetlenségeket – forgalom
eltereléseket és zajhatásokat.

Tájékoztatás a lakossági pénzügyi hozzájárulásban résztvevők számára
2013-03-08
A Nyíregyházi Naplóban közölt tájékoztató a Szennyvízprogramba az LTP-n keresztül belépőket
érintő közérdekű információt minden háztartásba eljuttatta. Az eddig nem, vagy csak hiányosan
fizetők a leírtak alapján tudják pótolni mulasztásaikat.

Utak állapotának konszolidációja
A csatornázási munkálatok során a város több részén kialakult az utak majdnem járhatatlan
állapota főleg a bokortanyák aszfalttal el nem látott részein. Sajnálatosan a csapadékos időjárás
nem kedvez a kivitelezőknek, így vagy a fagy miatt nem tudtak utat helyreállítani, vagy a csapadék
tette lehetetlenné a kialakult helyzet konszolidálását. A jövőre vonatkozóan biztató hír, hogy állami
segítséggel bruttó 500 millió forintot tud fordítani a város a jövőben a csatornázás után az utak
korszerűsítésére.

A közeljövőben várható a nyíregyházi általános iskolásoknak kiírt rajzpályázat. Ezzel is a
Szennyvízprogram környezettudatosságát szeretnék mélyíteni a felnövekvő generációkban. Ennek
részeként a legszinvonalasabb pályázatokat beadókat értékes díjakkal jutalmazzák.

A közeljövőben várható a Komposztálótelep ünnepélyes emléktábla avatója is. A már üzembe
helyezett létesítményt a döntéshozók meghívásával avatja fel a városvezetés és a kivitelező KE-VÍZ
21. Zrt. képviselője.

