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TÁJÉKOZTATÁS A
CSATORNAHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS
JELENLEGI STÁTUSZÁRÓL
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,
hogy a Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja keretében 2014. június 31-éig a csatornahálózat építése
cca. 96 százalékban elkészült, a közelmúltban újabb sikeres mûszaki átadást követõen további 900 ingatlan
esetében nyílt lehetõség a hálózatra
való csatlakozásra.
A 2013 nyarán megkezdett, és az azóta több alkalommal megtartott rész mûszaki átadások alkalmával a projektben
érintett 8000 ingatlan közül jelenleg
mintegy 4700 ingatlan szennyvízhálózatra való csatlakozása lehetséges.
Kérjük az érintett lakosság figyelmét,
folyamatosan figyeljék az erre a célra készített tájékoztató szórólapunkat, melyben értesítjük a tulajdonosokat a rákötés
lehetõségérõl.
(A ráköthetõ ingatlanok listáját a
nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.)
Az elmúlt idõben a lakossági rákötések felgyorsultak ugyan, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a
ráköthetõ mintegy 4700 ingatlanból a
jelenlegi állapot szerint mintegy 1487
ingatlan csatlakozását igazolta az üzemeltetõ.
Felhívjuk a még csatlakozásra váró
cca. 3200 ingatlantulajdonos figyelmét,
hogy az újonnan átvett területek kivételével a kedvezményes szennyvízszippantás lehetõsége megszûnt.
2014. július 8-án átvett területek az
alábbiak. A kedvezményes szennyvízszállítás ezen idõponttól számított 30
napon belül (2014. 08. 08.) igényelhetõ.
Bokortanyák: Salamonbokor, Szabadságbokor, Újtelekbokor, Zomboribokor.
Tokaji út és környéke: Árvácska u.,
Kapor u., Levendula u., Repülõtér u.,
Rozmaring u., Sátor u., Tokaji út.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg
folyamatban van több körzet elõkészítése/felülvizsgálata, így a közeljövõben
újabb mûszaki átadások következtében
több ezer ingatlannal tovább bõvül a ráköthetõ ingatlanok száma.
További fontos információ, hogy a
korábban ismertetett jogszabályi változás miatt szükséges új engedélyezési eljárások lefolytatása után hamarosan elkezdõdhet azon területeken
és ingatlanokon a hálózatépítés, ahol
a rendszert csak nyomott, házi kisátemelõvel lehetséges kiépíteni.
Azon területeket, utcákat, ahol a rész
mûszaki átadások megtörténtek, alább ismertetjük:

Borbánya: Bazsalikom u., Borivó u.,
Kökény u., Margaréta köz, Margaréta u.,
Pipacs u., Rezeda köz, Rezeda u., Szõlõ
zug, Szõlõ u.
Butyka: Bajcsy-Zsilinszky u., Benkó I.
u., Butykai u., Császárszállási u., Kabay
J. u., Mester u., Vay Á. u.
Kistelekiszõlõ: Bor u., Csemete u.,
Fény u., Folyóka u., Gömb u., Kállói u.,
Kilátó zug, Kulcsár u., Lombkorona köz,
Lombkorona u., Mohács u., Nárcisz u.,
Pásztor u., Pitypang u., Szerén u., Szüret
u., Vaskapu u.
Mandabokor: Alsóbaduri u., Jegenye u., Juhar u., Kalászos u., Mandabokori u.
Nagyszállás: Apadó u., Borsos u., Kállai u., Kies u., Madár u., Majoranna u.,
Mérõ köz, Mérõ u., Sétány u.
Nyíregyháza: Báthory u., Bem u., Benczúr tér, Bessenyei tér, Bethlen G. u.,
Bocskai u., Bokréta u., Bottyán J. u., Bukarest u., Család u., Epreskert u., Ér u.,
Erkel u., Gárdonyi u., Hadik u., Hajnal
u., Jég u., Juhász Gy. u., Kállói út, Kéményseprõ u., Kert köz, Keskeny u., Kinizsi u., Kiss Ernõ u., Luther tér, Malom
köz, Malom u., Moszkva u., Népkert u.,
Pazonyi út, Rozsnyó u., Sarkantyú u.,
Szent István u., Tiszavasvári út, Tó u.,
Toldi u., Tompa M. u., Tóth Á. u., Újszõlõ
u., Váci M. u., Varsó u., Vasgyár u.,
Vécsey köz, Vécsey u., Vég u.
Nyírszõlõs: Csõsz u., Egres köz, Kincs
u., Tölgyes u.
Nyírjes: Bársony u., Gondos u., Hamvas u., Hold u., Jó u., Könyves K. u.
Oros: Barzó u., Borostyán u., Ezüstfenyõ u., Moha u., Móra F. u., Napsugár u.,
Pirkadat u., Tiszafa u., Tujafa u., Világos
u., Virágfürt u.
Rozsrétszõlõ: Fenyõ u., Fõzde u., Hajlás u., Kerítés u., Kerülõ u., Ösvény u.,
Rozsrétbokor u., Rozsrétbokori zug,
Rozstelek u., Szabadság u., Tulipán köz,
Tulipán u.
Sóstóhegy: Aranykalász u., Bozót u.,
Búzakalász u., Cseresznyés u., Hadobás
sor, Hadobás u., Jázmin köz, Kapor u.,
Kemecsei út, Lepke u., Nyírség u., Sövény u., Temetõ u.
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.)
Kérjük, a rákötésrõl érdeklõdjenek a
honlapon.
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