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Események – érdekességek HIRDETÉS

Negyven lakás már csatlakozott a csatornához
A terveknek megfelelôen
halad Nyíregyházán a
szennyvízberuházás. Nyár
közepén rákötötték a
hálózatra az elsô lakást,
amit azóta közel negyven
követett. Szeptemberben
folytatódnak a munkálatok.
Jól halad Nyíregyházán a
szennyvízberuházás. Az elsô
rákötés még nyár közepén
megtörtént, azóta háromszázötven ingatlannál van lehetôség arra, hogy használják a
csatornát. A bekötés nemcsak
a kivitelezô, hanem a lakosság számára is munkával jár,
hiszen több dokumentumot
rendezni kell. – Ez egy pro-

Dr. Podlovics Roland

cedúra a lakosság részérôl is,
hiszen el kell menni a Nyírségvízhez, és a szükséges dokumentumokat meg kell szerezni, a feltételeket biztosítani kell a rákötéshez. Eddig
olyan negyven-ötven háznál
ez már megtörtént, ôk rákö-

töttek a csatornára – mondta
dr. Podlovics Roland projektmenedzsment-vezetô.
Fontos tudni, hogy azok számára, akik már élôre köthetnek, van egy harmincnapos
türelmi idô, amikor kedvezményesen szállítják a tengelyen a szennyvizet. Ezt a harminc nap letelte után már nem
veheti igénybe az, aki egyébként élôre köthetne. A talajterhelési díjat a bekötést követô hatvanadik naptól számítják, ezért is fontos, hogy
szeptemberben mindenki rendezze a bekötést, hiszen késôbb többletköltségei adódhatnak. Az érintetteket írásban
is értesítették, megkapták a
részletes tájékoztatókat.

Élôrekötés és a késedelmes rákötés következményei
A „Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési
és
szennyvíztisztítási programja” keretében megvalósult
szennyvízcsatorna-hálózat
megépítését követôen lehetôsége nyílt ingatlanán keletkezô szennyvizeinek – a kiépült
bekötôvezetékre csatlakoztatva – közcsatornán történô elvezetésére.
Az ingatlanon belüli belsô
szennyvízcsatorna kiépítése a
tulajdonos feladata, melyet
saját költségén végez, illetve
végeztet el.
A megépülô szennyvízcsator-

na-hálózatra való csatlakozás
feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa megfizesse a
126 000 forint érdekeltségi
hozzájárulást a Nyíregyháza
Városi Csatornamû Építô
Vízgazdálkodási Társulatnak.
Az ügyfélközpontban, illetve
a Polgármesteri Hivatalban
rendelkezésre álló, valamint a
www.nyirsegviz.hu honlapról
is letölthetô „Bekötés bejelentô” nyomtatványt a Nyírségvíz Zrt. ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, ahol ellenôrzik a befizetést.

A helyrajzi számot a bekötés bejelentôn minden esetben kötelezô feltüntetni!
Azok, akik nem fizették meg
az érdekeltségi hozzájárulást,
illetve még tartozásuk van, a
társulatnál érdeklôdhetnek,
illetve igazolhatják a befizetést.
A társulat képviseletének
elérhetôsége:
Univerzum Üzletház 4400
Nyíregyháza, Vay Ádám
körút 4–6. 2. emelet 216.
szoba
Szerda: 9.00–12.00
Csütörtök: 15.00–17.00
Telefon: 20/255-5121,
Berkiné Kothencz Margit
A szennyvízhálózatra való
rácsatlakozást az ingatlan tulajdonosa köteles a szolgálta-

tónak bejelenteni személyesen
(Nyírségvíz Zrt. Ügyfélközpont – Nyíregyháza, Vay Á.
krt. 4–6. 3. emelet) vagy telefonon (42/523-623).
A bejelentéstôl számított 8
munkanapon belül a szolgáltató biztosítja a helyszíni
szemlét, illetve mûszaki szakfelügyeletet, melynek konkrét
idôpontjában a bejelentés során megállapodnak.
A mûszaki szakfelügyeletrôl
a helyszínen készpénzfizetési számla készül, melynek
összegét (3175 Ft) a megrendelô a szolgáltató részére a
szakfelügyelet idôpontjában
megfizeti.
A helyszíni szemle során történik a „Közüzemi szolgáltatási szerzôdés” megkötése a
szennyvízcsatorna szolgáltatásra vonatkozóan.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy
a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város által biztosított kedvezményes áron történô
szippantás megszûnik a rákötési lehetôség fennállásától
számított 30. naptól és attól
kezdôdôen a folyékony hulladék elszállításáért teljes
árat kell fizetni.
A megépült szennyvízhálózatra rá nem csatlakozók talajterhelési díj fizetési kötelezettsége a bekötôvezeték
üzembe helyezésétôl számított 90. naptól áll fenn.
Az élôrekötést el nem végzô tulajdonos átlagos, 10 m3
vízfogyasztás mellett havi
18 000 forintot fog fizetni,
aminek a kiszámítása a következôképpen történik:
elfogyasztott víz (m3) x talaj-

terhelési díj (Ft/m3) x területi szorzó
10 m3 x 1200 Ft/m3 x 1,5 =
18 000 Ft/hó
Ez az összeg csökkenthetô
azzal a mennyiséggel, ami
szennyvízszippantóval elszállításra került, és ezt a tulajdonos számlával tudja igazolni.
A számítás, és a talajterhelési díjjal kapcsolatos nyomtatvány a hozzá tartozó kitöltési útmutatóval együtt megtalálható a www.nyirhalo.hu
honlapon.
Vegye igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy ne legyen gondja sem az ingatlanán keletkezô szennyvíz elszállítására, sem a talajterhelési díj fizetésére!
Tegyen Ön is környezetéért,
gyermekeink jövôjéért!

Forgalomkorlátozások
A „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja (KEOP-1.2.0/2F-2008-0005) Csatornahálózati Fejlesztések a FIDIC Piros könyve szerint" elnevezésû beruházás LOT 1 építési munkálatain belül az E-III.
Tünde u. tervezési körzet kivitelezési munkálatait elkezdi a
kivitelezô KE-VÍZ 21 Zrt.
A munkálatok várhatóan 2013. szeptember 10-étôl október 31-éig tartanak.
A lakosságot is érintô forgalomkorlátozás várható a Kállói
úton, a Tünde u. és Lujza u. csomópontok között, ahol a
kimenô forgalmi sáv le lesz zárva. A városból kivezetô forgalmat a Kállói útról a Lujza u. irányába a Tünde utcán keresztül terelik vissza a Kállói útra.
A kellemetlenségek miatt kérjük a lakosság szíves türelmét!
A nyíregyházi szennyvízprogram kiegészítô útépítési beruházásában kivitelezés alatt álló útszakaszok: Aszfaltozás: Sulyánbokor 1-0-0/2 vezeték, Vargabokor 2-0-0/3 vezeték, Kulcsár, Lombkorona u. és köz, Vécsey u. Zúzottköves utakon zúzottkô terítés: Bogyó u., Napsugár u., Móra
F. u., Tujafa u., Platán u., Tiszafa u., Ezüstfenyô u.
2013. szeptember 13.
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