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TÁJÉKOZTATÓ A CSATORNAHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
JELENLEGI ÁLLÁSÁRÓL
Az elmúlt idõben a lakossági rákötések felgyorsultak Nyíregyháza szennyvíztisztítási programjában, a közeljövõben újabb több ezer lakás csatlakozik a
szennyvízhálózathoz.
A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja
keretében 2014. május 31-éig a csatornahálózat építése hozzávetõlegesen 96 százalékban elkészült, ugyanakkor a hálózat
egyes részeinek átadása egyelõre nem lehetséges, mivel az átemelõk üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás kiépítése
több körzet esetén még folyamatban van.
A 2013 nyarán megkezdett és az azóta
több alkalommal megtartott rész mûszaki
átadások alkalmával a projektben érintett
8000 ingatlan közül jelenleg mintegy 3900
ingatlan szennyvízhálózatra való csatlakozása lehetséges.
Azon utcákban, ahol a hálózatra való
csatlakozás már elvégezhetõ, ott a lakosságot az erre a célra készített tájékoztató
szórólap útján kiértesítették, illetve a ráköthetõ ingatlanok listáját a nyirszennyviz.hu
oldalon is megtekinthetik. A rákötés lehetõségérõl az oldalon elhelyezett keresõprogram segítségével is tájékoztatást kaphatnak.
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Az elmúlt idõben a lakossági rákötések
felgyorsultak ugyan, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a ráköthetõ 3857
ingatlanból a jelenlegi állapot szerint mintegy 1300 ingatlan csatlakozását igazolta az
üzemeltetõ.
Felhívják a még csatlakozásra váró mintegy 2800 ingatlantulajdonos figyelmét,
hogy az átvett területeken a kedvezményes
szennyvízszippantás lehetõsége megszûnt.
Azon területeket, utcákat, ahol a rész
mûszaki átadások megtörténtek, a
nyirszennyviz.hu és a nyiregyhaza.hu oldalon is megtekinthetik.
Fontos információ! A hálózatok tervezése és építése során számos utcára jellemzõ
az a mûszaki megoldás, mely szerint egy
utcában több vezeték épült, melyek eltérõ
befogadóval rendelkeznek. (Az utca egy
vagy több részén a rákötést el lehet végezni, míg az utca más részein még nem. Például: Kéményseprõ u., Moha u., Tölgyes u.)
A kivitelezõ tájékoztatja a lakosságot,
hogy jelenleg folyamatban van több körzet elõkészítése/felülvizsgálata, így a közeljövõben újabb mûszaki átadások következtében több ezer ingatlannal tovább bõvül
a ráköthetõ ingatlanok száma! A következõ lapszámunkban a folyamatban lévõ csatornaépítési munkákról tájékoztatjuk olvasóinkat.

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy június hónapban kivitelezési munkálatokat folytat a
következõ utcákban, városrészekben Nyíregyháza távfûtési
rendszerének gerincvezeték- és hálózati felújítása során:
– az Árpád utcában (távhõs gerincvezeték rekonstrukciós munkálat),
– a Hõsök terén (hibaelhárítási munkálat),
– a Búza téri piac és az ABC hõközponti és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. székház primer
bekötõvezetékénél (felújítási munkálat).
A melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésének ütemezésérõl elõre tájékoztatjuk fogyasztóinkat.
A felújítás a távhõszolgáltatás fogyasztóinak érdekében történik,
megértésüket, türelmüket kérjük és elõre is köszönjük!
FOLYTATJUK A MELEGVÍZ-MÉRÕK CSERÉJÉT
2014. május hónaptól folytatjuk a tavalyi évben megkezdett, lakásokba beépített ISTA és MOM
típusú használati melegvíz-mérõk cseréjét.
2014. június 23–28. között a következõ távhõvel ellátott és elõre levélben kiértesített lakásokba érkeznek munkatársaink:
z Kodály Zoltán u. 32–34.,
z Országzászló tér,
z Petõfi S. u. 18.,
z Széchenyi u., Hõsök tere,
z Bessenyei tér 3.,
z Kálvin tér.
Kérjük, hogy a megjelölt idõpontban tegyék lehetõvé a lakásba való bejutást a mérõcsere
lebonyolítása érdekében.
A mérõk a Nyírtávhõ Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérõk helyett új, rádiómodullal rendelkezõ mérõket építünk be. A mérõk adatai a helyszínen közvetlen a mérõrõl, illetve épületen kívülrõl egy rádióvevõvel rendelkezõ
adatgyûjtõ segítségével olvashatók ki.
A mérõ az elfogyasztott meleg víz mennyiségén kívül jelzi az esetleges szivárgást, amirõl
tájékoztatni tudjuk fogyasztóinkat, tárolja a határnapi adatokat, rögzíti, illetve megjeleníti a
mérõvel történõ bármilyen manipulációs beavatkozást. A hibajelentéseket így minden esetben dokumentáljuk.
A mérõcserét végzõ munkatársaink minden esetben megbízólevéllel,
kitûzõvel rendelkeznek.

Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

