KÖZLEMÉNYEK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA
MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlant:

FELHÍVÁS
SZENNYVÍZBEKÖTÉSEK ELLENÕRZÉSE
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja Tisztelt Felhasználóit, hogy a nyíregyházi csatornafejlesztési munkálatok befejezõdtek, melynek
eredményeképpen mind a 7766 megépült

bekötésnek lehetõsége nyílt a szennyvízhálózathoz való csatlakozásra. Nyilvántartásunk
szerint a mai napig mindösszesen 3371
megvalósult bekötés került bejelentésre.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti
tartalmú pályázat 2015. április 24. napján (péntek) 12.00
óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül
sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül
visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér
1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ
kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524543) ügyfélfogadási idõben.

HIRDETÉS

MAZÓVIÁÉRT
EMLÉKPLAKETT
Nemrégiben tartották
meg a Lengyel-Magyar
Barátság Napját a Varsótól keletre, mintegy 30 kilométerre fekvõ Minsk
Mazowieckiben.
Ezen ünnepség keretében
vehette át dr. Bene János,
a Jósa András Múzeum
igazgatója Leszek Celejtõl, a 7. ulánusezred emlékmúzeumának vezetõjétõl, a Mazóviai Vajdaság kitüntetését, a Mazóviáért Emlékplakettet.
Az ünnepi pillanatokat
követõen nyílt meg az Istennel a hazáért és a szabadságért – II. Rákóczi
Ferenc Magyarország
hõse címû vándorkiállítás, melyet közösen állítottak össze a Varsói Magyar Kulturális Intézet, a
varsói Állami Régészeti
Múzeum és a nyíregyházi Jósa András Múzeum
szakemberei.

A társaság a 2011. évi CCIX. Víziközmû-szolgáltatásról szóló
törvény rendelkezése alapján

felhívja az Érintettek figyelmét,
hogy a hálózatbõvítés megvalósítását követõen, az egy éven belül nem csatlakozó tulajdonosokat a megyei kormányhivatal Járási Hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. A rákötési lehetõség rendelkezésre állásának idõpontjától számított 90. naptól – a nem
csatlakozott ingatlanoknak – Talajterhelési Díjfizetési kötelezettsége keletkezik,
melynek mértéke 1800 Ft/m3. Ez az
összeg az érvényes csatornadíjak kb. hatszorosa.
A több mint 13 milliárd forintos projekt alapvetõ célkitûzése a környezet
szennyezésének csökkentése és ezáltal
vállalt célja a megépült csatornahálózat minél nagyobb kihasználtsága.
Azonban a rákötöttségi arány jelenleg
mindösszesen 40 százalékos – a vállalt cél elérése érdekében pedig 80 százalékos kihasználtság szükséges –, a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai a projekt teljes területén ellenõrzéseket fognak tartani. Ismételten felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy aki már megvalósította a rákötést, de eddig a bejelentést
elmulasztotta megtenni, azt haladéktalanul tegye meg. Mindazon ingatlanoknál, ahol a társaság munkavállalói be
nem jelentett csatlakozásokat találnak,
visszamenõleg – a rákötés lehetõségének kezdetéig – kiszámlázzák a csatornadíjat. Az ellenõrzések során feltárt
bekötések esetén a szerzõdéskötés megtörténik, továbbá szükséges a szakfelügyeleti díj (3200 Ft) kifizetése. A hely-

színi szemle során munkatársaink rákérdeznek a még nem csatlakozott felhasználóinktól, milyen idõpontban tervezik
a bekötés elvégzését. A társaság munkatársai az ellenõrzéseket április 27ével kezdik, és elõreláthatólag május végéig fejezik be. Az ellenõrzés idõpontjában otthon nem tartózkodóknak – az
ismételt ellenõrzési idõpont megjelölésével – a cég kollégái értesítést hagynak.
Kérjük, az ellenõrzések akadálytalan elvégzéséhez saját vagy megbízottja jelenlétét biztosítani szíveskedjen, vagy az értesítésen szereplõ telefonszámon idõpont-egyeztetést kezdeményezzen.
Az ellenõrzéssel érintett területek:
– Belvárosi területek (a projekt kapcsán
érintett utcák)
– Butyka, Rozsrétszõlõ, Mandabokor
– Oros
– Nagyszállás, Nyírjes
– Borbánya, Kistelekiszõlõ
– Nyírszõlõs
– Sóstó–Sóstóhegy
– Felsõpázsit (Sátor utca, Tokaji út környéke)
– Bokortanyák: Benkõbokor, Gerhátbokor, Jánosbokor, Kazárbokor,
Kovácsbokor, Mohosbokor, Polyákbokor, Rókabokor, Salamonbokor,
Sulyánbokor, Szabadságbokor,
Újtelekbokor, Vajdabokor, Vargabokor, Zomboribokor
Közremûködésüket megköszönve:
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ
FÛTÉSI SZOLGÁLTATÁS LEÁLLÍTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS TEENDÕK
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a fûtési idõszakot szeptember 15. és
május 15. napja közötti idõszakban határozza meg. A jogszabálynak megfelelõen, ezen idõszak alatt a távhõszolgáltatónak fûtési kötelezettsége van. A jó idõ
megérkezésével nem jár automatikusan a fûtési szolgáltatás leállítása, azt a lakóközösség döntése alapján a közösség képviselõjének kell jeleznie a szolgáltató, vagyis a Nyírtávhõ Kft. felé.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, kérjük a közösségek képviselõit,
szíveskedjenek a fûtési szolgáltatás leállításának igényét társaságunkhoz írásban eljuttatni levélben, faxon vagy e-mailben, illetve személyesen, az alábbi
elérhetõségekre:

Nyíregyháza, Népkert u. 12.
fax: 42/455-092, vagy
E-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu
A „Fûtés megrendelése/lemondása” nyomtatványt a www.nyirtavho.hu/
dokumentumtar címen honlapunkról is letölthetik.
A fûtési szolgáltatás leállítását 48 órán belül elvégezzük.
Felhívjuk a közösségek figyelmét arra, hogy a fûtési szolgáltatás leállítása után kért ismételt szolgáltatásigénylés meghibásodást, levegõsödést okozhat a rendszerben, mely erõsen befolyásolja a fûtés minõségét, ezért célszerû csak akkor jelezni a leállítást, ha már ténylegesen nem igénylik szolgáltatásunkat.
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
2015. ÁPRILIS 17.
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