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KIVÁLÓ TESZTÜZEM A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
Sikerrel zárult a féléves próbaüzem, novemberben
adják át a kettes számú, polyákbokori szennyvíztisztító telepet. A több mint 13 milliárdos projekt részeként
épített tisztító 11 ezer köbméter kapacitással bír.
Az úgynevezett kettes számú szennyvíztisztító telepen
tartott helyszíni bejárást Nyíregyháza polgármestere. Polyákbokorban fél éve tesztüzemben mûködik a telep, jelenleg 7500 köbméter szennyvizet fogad.
A hálózatra eddig 1750-en kötöttek rá, de az úgynevezett élõ rákötések száma folyamatosan emelkedik.
Dr. Kovács Ferenc polgármester az eseményen elmondta: – Eddig 4700 ingatlannál biztosítottuk az élõre kötés
lehetõségét. A mûszaki átadások folyamatosan zajlanak,
két hét múlva ez a szám 6700 lesz. Azért fontos, hogy
minél többen éljenek ezzel a lehetõséggel, mert még 30
napig kedvezményes a szippantás díja, utána ez emel-

Dr. Kovács Ferenc polgármester és a kivitelezõ
képviseletében Bencze Antal, a KE-VÍZ 21 tulajdonosa

kedni fog. Annak, aki élhetne az élõre kötéssel, de mégsem teszi, talajterhelési díjat is fizetnie kell.
A Nyírségvíz Zrt.-nél is azt mondják, a telep teljes kapacitásban akkor tud üzemelni, ha egyre többen kötnek
rá a hálózatra. A polyákbokori egység mûszaki átadását
novemberben tartják és 11 ezer köbméter szennyvíz fogadására és megtisztítására alkalmas.
Szabó Istvánné, a Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója bízik
abban, hogy õsszel beindulnak a tömeges bekötések, hiszen a város szennyvizének egyharmadát képes megtisztítani ez a rendszer. A két nyíregyházi szennyvíztelep
összesen 28 ezer köbméter kapacitású, a két létesítmény
képes Nyíregyháza teljes szennyvízmennyiségének megtisztítására. Sõt, a megyeszékhely, valamint a hozzá tarto-

zó települések és bokortanyák mellett Kálmánháza, Kótaj,
illetve Nyírpazony szennyvizének tisztítása is itt zajlik.
Tóth György, a nyíregyházi szennyvízüzem üzemvezetõje a mûszaki tartalomról elmondta: itt is kiépült egy korszerû iszapkezelés, mint az egyes számú telepen. Ennek a
legnagyobb hozadéka azon kívül, hogy megfelelõ formában kezelõdik az iszap, az, hogy biogáz termelõdik a folyamat során. Ezt egy gázmotorban hasznosítják, ami villamos energiát termel, melyet vissza tudnak pótolni az
üzemelési költség csökkentése érdekében.
A 13 és fél milliárdos projektben a csatornahálózat kiépítésével is csaknem teljesen elkészültek. Néhány ponton tartanak még a munkák, de várhatóan õszre ezek is
befejezõdnek.

MÁR KÖZEL 4700 NYÍREGYHÁZI INGATLAN CSATLAKOZHAT
A SZENNYVÍZCSATORNÁHOZ
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja keretében mintegy 8000
ingatlanra épül ki a szennyvíz elvezetéséhez szükséges bekötõvezeték. A beruházás Nyíregyháza belterületének, valamint közigazgatási területének több részét érintette, melynek nagy részén mára kiépült a
hálózat. A hálózat építése mintegy 96 százalékban elkészült, jelenleg közel 4700 ingatlan esetében lehetséges a hálózatra való csatlakozás – kaptuk a tájékoztatást a projektmenedzsmenttõl.

MÛSZAKILAG ÁTVETT CSATORNASZAKASZOK
– MÁR ÉLÕRE KÖTHETÕ INGATLANOK
A csatornahálózat a projekt során Nyíregyháza közigazgatási határain belül, különbözõ bel- és külterületi városrészein épült ki, vagy egészül ki: Nyíregyháza belterület,
Kistelekiszõlõ, Borbánya, Sóstógyógyfürdõ, Nyírszõlõs,
Sóstóhegy, Felsõpázsit, bokortanyás területek, Butyka,
Mandabokor, Rozsrétszõlõ, Nagyszállás, Nyírjes.
A közbeszerzési eljárások lezárását követõen 2012. évben megkezdett beruházás során, amint azt a kivitelezés
elõrehaladása lehetõvé tette, rész mûszaki átadás-átvételi
eljárás keretében arra törekedtek, hogy a projektben érintett mintegy 8000 ingatlan esetében mielõbb, akár szakaszosan is megkezdhetõek és végrehajthatóak legyenek a
lakóingatlanok szennyvízhálózatra történõ rákötései.
Rész mûszaki átadás-átvétellel átvett utcák listája és
az átvételek idõpontjai (ettõl az idõponttól az adott utcában lévõ ingatlanok élõre köthetõek):
Borbánya 2014. 01. 13.: Margaréta u.
2014. 04. 15.: Bazsalikom u., Borivó u., Kökény u.,
Margaréta köz, Pipacs u., Rezeda köz, Rezeda u., Szõlõ
u., Szõlõ zug.
Butyka 2014. 02. 17.: Bajcsy-Zsilinszki u., Benkó I. u.,
Butykai u., Császárszállási út, Kabay J. u., Mester u., Vay
Ádám u.
Kistelekiszõlõ 2013. 07. 11.: Kilátó zug, Kulcsár u.,
Lombkorona u., Pásztor u., Pitypang u.
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2014. 01. 13.: Bor u., Csemete u., Folyóka u., Gömb u.,
Mohács u., Nárcisz u.
2014. 04. 15.: Fény u., Lombkorona köz, Szerén u.,
Szüret u., Vaskapu u.
Mandabokor 2014. 02. 17.: Alsóbaduri út, Jegenye u.,
Juhar u., Kalászos u., Mandabokori út.
Nagyszállás 2013. 12. 13.: Apadó u., Borsos u., Kállai
u., Kies u., Madár u., Majoranna u., Mérõ köz, Mérõ u.,
Sétány u.
Nyíregyháza 2013. 07. 11.: Bethlen u., Bukarest u., Ér
u., Erkel u., Gárdonyi u., Hajnal u., Keskeny u., Kinizsi u.,
Luther tér, Malom köz, Malom u., Moszkva u., Rozsnyó
u., Újszõlõ u., Varsó u., Vég u.
2013. 11. 14.: Bokréta u., Bottyán János u., Szent István
u., Tó u.
2014. 01. 13.: Báthory u., Bessenyei tér, Bocskai u.,
Család u., Epreskert u., Hadik u., Juhász Gy. u., Kállói út,
Sarkantyú u., Toldi u., Tompa u., Tóth Á. u., Vécsey u.
2014. 02. 17.: Bem utca.
2014. 04. 15.: Benczúr tér, Jég u., Kéményseprõ u., Kert
köz, Kiss E. u., Népkert u., Pazonyi út, Tiszavasvári út,
Váci M. u., Vasgyár u., Vécsey köz.
Nyírszõlõs 2013. 07. 12.: Csõsz u., Egres köz, Kincs u.,
Tölgyes u.
Nyírjes 2013. 12. 13.: Bársony u., Gondos u., Hamvas
u., Hold u., Jó u., Könyves K. u.
Oros 2013. 07. 11.: Pirkadat u.
2014. 01. 13.: Világos u.
2014. 04. 15.: Barzó u., Borostyán u., Ezüstfenyõ u.,
Moha u., Móra F. u., Napsugár u., Tiszafa u., Tujafa u.,
Virágfürt u.
Rozsrétszõlõ 2014. 02. 17.: Fenyõ u., Fõzde u., Hajlás
u., Kerítés u., Kerülõ u., Ösvény u., Rozsrétbokor,
Rozsrétbokori zug, Rozstelek, Szabadság u., Tulipán köz,
Tulipán u.
Sóstóhegy 2013. 07. 12.: Aranykalász u., Cseresznyés
u., Jázmin köz, Kapor u., Temetõ u.
2014. 04. 15.: Bozót u., Búzakalász u., Hadobás sor,
Hadobás u., Kemecsei út, Lepke u., Nyírség u., Sövény u.
Bokortanyák 2014. 07. 09.: Jánosbokor, Salamonbokor,
Szabadságbokor, Újtelekbokor, Zomboribokor.
Tokaji út és környéke 2013. 07. 12.: Kapor u.
2014. 07. 09.: Árvácska u., Levendula u., Repülõtér u.,
Rozmaring u., Sátor u., Tokaji út.

Fontos információ! A hálózatok tervezése és építése
során számos utcára jellemzõ az a mûszaki megoldás,
mely szerint az adott utcában kiépítendõ vezetékszakaszok – eltérõ helyszíni adottságok miatt – eltérõ befogadóval rendelkeznek. Ily módon elõfordulnak olyan esetek, amikor az utcában lévõ hálózatra a rákötések idõpontjai eltérnek (például: Kéményseprõ u., Moha u., Tölgyes u.).
Az érintett ingatlantulajdonosokat a rácsatlakozás lehetõségérõl szórólapok útján értesítik, valamint a ráköthetõ ingatlanok listája a www.nyirszennyviz.hu oldalon
folyamatosan elérhetõ.
A beruházás jelenlegi státusza szerint az ingatlanok több
mint fele már rácsatlakozhat az újonnan megépült hálózatra. Ez számszerûsítve 4700 ingatlant jelent, amely várhatóan egy-két héten belül további 2100 ingatlannal bõvül. A nyilvántartás szerint az Üzemeltetõ által átvett, azaz
már élõre kötött bekötések száma megközelítõleg 1750
ingatlan, ebbõl érzékelhetõ, hogy az újonnan megépült
és mûszakilag átvett bekötõvezetékre a tulajdonosok jelentõs része még nem csatlakozott.

AZ ÉLÕRE KÖTÉS FONTOSSÁGA
Ismételten felhívják a lakosság figyelmét, hogy a közcsatornára történõ rácsatlakozás elmulasztásának következményei vannak: a kedvezményes szennyvízszippantás a rákötés lehetõvé válását követõ 30 nap múlva
megszûnik, illetve akik a rákötés lehetõségétõl számított 90 napon belül nem kötnek a csatornára, azok talajterhelési díj fizetésére kötelezhetõk, mely talajterhelési díjat adók módjára hajtják be.
Az élõre kötést el nem végzõ ingatlan esetében átlagos,
10 köbméter vízfogyasztás mellett akár havi 18 000 forint
összeget is kitehet a talajterhelési díj. Ez az összeg csökkenthetõ a szippantás során elszállított szennyvízmennyiséggel, melyet a tulajdonosnak számlával kell igazolni.
A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérik az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a hálózatra való csatlakozásról mihamarabb gondoskodni szíveskedjenek.
(Folytatás a 7. oldalon.)
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(Folytatás a 6. oldalról.)
A hálózatra való csatlakozás feltétele:
A megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való csatlakozás feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa tagja legyen a
Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási
Társulatnak (Univerzum Üzletház 4400 Nyíregyháza, Vay
Ádám körút 4–6. 2. emelet 216. szoba).
Az Ügyfélközpontban rendelkezésre álló, valamint a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. honlapjáról (www.nyirsegviz.hu) is letölthetõ „Bekötés bejelentõ” nyomtatványon szükséges a társulati tagság, illetve az érdekeltségi hozzájárulás
(bekötésenként: 126 000 forint) befizetésének igazoltatása.
Ezt követõen a szennyvízhálózatra való rácsatlakozást
az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltatónak bejelenteni személyesen a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ügyfélközpontjában
(Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4–6. 3. emelet), vagy telefonon:
42/523-623.
A bejelentéssel egy idõben egyeztetik a helyszíni szemlét, illetve mûszaki szakfelügyelet idõpontját. A mûszaki
szakfelügyeletrõl a helyszínen készpénzfizetési számla
készül, melynek összegét (3175 forint) a Megrendelõ a
Szolgáltató részére a szakfelügyelet idõpontjában köteles
megfizetni.
A helyszíni szemle során történik a „Közüzemi szolgáltatási szerzõdés” megkötése a szennyvízcsatorna szolgáltatásra vonatkozóan.
Kérik, vegye igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy
ne legyen gondja sem az ingatlanán keletkezõ szennyvíz
elszállítására, sem a talajterhelési díj fizetésére!

FOLYAMATBAN LÉVÕ ÚJABB RÉSZ MÛSZAKI
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
– TOVÁBBI 2100 ÉLÕRE KÖTHETÕ INGATLAN
Jelenleg is folyamatban van egy rész mûszaki átadásátvétel, melynek lezárását követõen újabb utcákban végezhetõk el az ingatlanok élõre kötése. A mûszaki átadásátvételi eljárás keretében az elkészült létesítmények ellenõrzése során a Kivitelezõ, a Mérnök és az Üzemeltetõ
képviselõi feljegyzik az észlelt hiányosságokat, ezen hiányokat a Vállalkozónak kötelessége pótolni, az átvett létesítmények üzemeltetését nem gátolhatja semmi. Jelenleg a hiányok kijavításának visszaellenõrzését végzik a
szakemberek, így várhatóan az eljárás lezárása egy-két
héten belül megtörténik. Ezen eljárás lezárását követõen
az élõre köthetõ ingatlanok száma mintegy 6700-ra emelkedik.
A folyamatban lévõ mûszaki átadással érintett területek:
Kistelekiszõlõ: Bor u., Csemete köz, Csemete u., Fillér
u., Füredi u., Gyík u., Hegedû u., Korong u., Koszorú u.,
Lapály u., Tallér köz, Tégla u., Vaskapu u., Vincellér u.
Oros: Barzó u., Bimbó u., Bogyó u., Felhõ u., Füzes u.,
Gyûrû u., Lengõ u., Mályva u., Moha u., Naspolya u.,
Petõtanya u., Platán u., Pompás u., Tujafa u., Tüzér u.,
Világos u., Zsurló u.
Nyíregyháza: Acél u., Búza u., Henger sor, Hímes u.,
Huszár sor, József Attila u., Kállói út, Kopogó u., Lujza u.,
Rákóczi u., Szitakötõ u., Tokaji út, Toldi u., Váci M. u.
Nyírszõlõs: Csongor u., Kincs köz, Kincs u., Pajzsikafû
u., Szamos u., Tölgyes u., Westsik Vilmos u.

MÉG FOLYAMATBAN LÉVÕ MUNKÁLATOK
A 2012. évben megkezdett kivitelezés elhúzódása a
projekt megvalósításában részt vevõ felek elõtt elõre nem
látható okok következménye. Mára azonban sikerült ezen
akadályok többségét megoldani, hiszen a jelenleg is fo-

lyamatban lévõ mûszaki átadások lezárását követõen a
ráköthetõ ingatlanok száma eléri a 6700-at.
A 96 százalékos készültség ellenére vannak még olyan
területek, ahol az élõre kötésekhez további munkavégzésre van szükség.

HÁZI KISÁTEMELÕS HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE
A megvalósítási szakaszban hatályba lépett az 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet módosítása. A módosítás értelmében a kényszeráramoltatású rendszer a közcélú csatorna
részeként valósul meg, így annak üzemeltetõje a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. lesz. Mindez azt jelenti, hogy az érintett
ingatlantulajdonosokat a házi átemelõk vonatkozásában
sem az üzemeltetés, sem a karbantartási munkák költsége
nem terheli.
A módosított rendeletnek megfelelõen eljárva szüksé-

gessé vált ezen nyomott rendszerek esetében a korábbi
elõírások alapján kiadott vízjogi létesítési engedélyek
módosítása. A projekt több részén megépítendõ házi kisátemelõs hálózat egyes részein az engedélyezési eljárás
nyár közepén sikeresen lezárult, így a szolgalmi jog bejegyzéseket követõen hamarosan megkezdõdik a rendszer
kiépítése, mely fõként a Kistelekiszõlõ városrészt érinti.
Az elõkészületek folynak, így a rövidesen megkezdõdõ
kivitelezésrõl az érintett lakosság értesítése a Kivitelezõ
által hamarosan megtörténik.
Az érintett területek: Szánkó u. 12 db bekötés, Margaréta u. 2 db bekötés, Korong u. 39 db bekötés, Puttony u.
8 db bekötés, Meggyfa u. 63 db bekötés, Sóstói út 5 db
bekötés, Gálya u. 62 db bekötés, Õz köz 4 db bekötés,
Tégla u. 21 db bekötés, Bethlen G. u. 2 db bekötés, Bor u.
26 db bekötés, Búza u. 5 db bekötés, Tövis u. 21 db bekötés, Népkert u. 22 db bekötés, Rezeda u. 1 db bekötés.

AZ ELKÉSZÜLT ÁTEMELÕK ENERGIAELLÁTÁSÁNAK HIÁNYA
– FOLYAMATBAN LÉVÕ ELEKTROMOSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
A beruházás ideje alatt többször adtunk tájékoztatást
arról, hogy a hálózat szerves részét képezõ átemelõk mûködtetéséhez szükséges energiát az áramszolgáltató késve
tudta/tudja biztosítani.
Az üzemeltetéshez az egyes átemelõknél esetenként
az elektromos hálózat fejlesztése szükséges, így a még
be nem fejezett hálózatfejlesztés szintén akadályozza az
elkészült csatornaszakaszok átadását. A projektben szereplõ Nyíregyháza agglomerációjához tartozó bokortanyákon a megépült szennyvízhálózat mûszaki átadásaátvétele így továbbra sem lehetséges. A csatornahálózat
elkészült, azonban a Szolgáltató által jelenleg kivitelezés alatt álló elektromos hálózatfejlesztés befejezéséig
az itt található ingatlanok csatlakozása egyelõre nem
biztosított.
Az érintett területek: Benkõbokor, Benkõbokori út,
Csendes u., Ereszalja u., Gerhátbokor, Jánosbokor, Kazárbokor, Kovácsbokor, Kovácsbokor–Jánosbokor, Ko-

vácsbokor–Nádasbokor, Mohosbokor, Polyákbokor, Polyákbokori út, Rókabokor, Sulyánbokor, Vajdabokor,
Vajdabokor–Kazárbokor, Vajdabokor–Szarka u., Vargabokor.
A szolgáltató a fejlesztéseket az egyeztetéseknek köszönhetõen ütemezetten, erõforrásaikat átcsoportosítva
végzi, így a fenti bokortanyák mûszaki átadás-átvételi
eljárása elõl hamarosan elhárul minden akadály. Addig
is kérik a lakosság türelmét.
A sikeres mûszaki átadást követõen az érintett ingatlantulajdonosokat a lakcímre eljuttatott szórólapban értesítik a rákötés elvégezhetõségérõl. (A ráköthetõ ingatlanok listáját a www.nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.)
Kérik, a kiértesítést követõen vegye igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy ne legyen gondja sem az ingatlanán keletkezõ szennyvíz elszállítására, sem a talajterhelési díj fizetésére!
Tegyen Ön is környezetéért, gyermekeink jövõjéért!

ZÁRUL AZ ÚTPROGRAM: CSONGOR UTCA
Készül a Csongor utca útburkolata a szennyvízprogram hozadékaként. Mint ismert: a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó úthelyreállítási munkálatok során összesen 30 kilométeres szakasz kap Nyíregyházán új burkolatot. A város erre – a beruházáshoz kapcsolódó támogatáson felül – 500 millió forintot költ saját erõbõl, a
kormányzat által biztosított plusz forrásból.
A Csongor utcán is régi, jogos igénye válik valóra az
ott élõknek, arra közlekedõknek. Ennek a térségnek a
problémája már régen húzódik, hiszen a szennyvízprogram kivitelezése során problémaként merült fel, hogy a
Testvériség gázvezeték magasabban van, mint a közmû-

térképen jelölték. Ezért itt az átemelõk építése jelentett
plusz munkát a kivitelezõk számára. Így az új útburkolatok elkészítését is csak nyár végén tudták elkezdeni. A
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó úthelyreállítás során
ezen az utcán sokkal magasabb színvonalú utat kapnak
az itt élõk a korábbi földút helyett. A jelenlegi városvezetés döntése értelmében egy hat méter széles aszfaltszõnyeg valósul meg, melyhez a város többletforrást biztosított a költségvetésbõl. A munkavégzéssel várhatóan
október elsõ felére készülnek el az 1100 méteres szakaszon. Innentõl kezdve a Tölgyes utcai keresztezõdéstõl
a Westsik Vilmos utcáig aszfaltút várja a közlekedõket.
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