Szennyvízprogram – sokadik felvonás, de happy end Kistelekiszőlőn
A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program csatornázási részében
lakossági tájékoztató fórumot tartottak a helyi lakosoknak a Koszorú u. 10. alatt. A megjelent
érdeklődők kérdéseire a tervező mérnök, a Város képviselői, az üzemeltető és a koordináló mérnök
válaszolt.
Szerdán 18.00 órától gyűltek össze az érdeklődők, hogy a szakemberekkel konzultáljanak a helyi
csatornázásról. Az alapvető kérdés előzetesen a gravitációs és a nyomás alatti rendszerek kialakítása
volt. A lakosság elégedetlen volt a nem-gravitációs megoldás részleteivel. A fórum legelején Dr.
Kovács Ferenc polgármester elejét vette minden félreértésnek, és a március 1-től életbe lépett
kormányrendeletet tárta a megjelentek elé.
A 2013. február 27-én megjelent Kormányrendelet (58/2013.) szerint a Kisátemelőket az
Üzemeltető (ez esetben a Nyírségvíz Zrt.) működteti, birtokolja, javítja.
Kósa Tímea alpolgármester kiemelte, hogy a kisátemelők a kerítésen belül lesznek
elhelyezve. A közterületre kihelyezés hosszú áttervezési periódust vonna maga után, ami egyben az
EU-s támogatás határideje miatt a program megvalósulását veszélyeztetné. A kivitelezés így is 2-3
hónapot fog csúszni.
Az Üzemeltető a szerződést majd a lakossággal egyeztetve dolgozza ki. A garanciális
szervízelést az üzemeltető csak szakszerű használat esetén tud biztosítani. Így a kis, 6,5 cm-es
átmérőjű elvezető cső nem képes továbbítani bedobott szilárd tárgyakat. A wc papírt viszont gond
nélkül továbbítja az átemelő. Nem kerülhet a csatornába dugulást okozó műanyag eszköz (kupak,
pille palack), egészségügyi anyagok (vatta, tampon, fültisztító), építési törmelék, homok, csont, kő,
fa, de még macskaalom se! Elzsírosodást és így dugulást okozhat a zsíros, ételmaradékos, olajos
szemét. Ezen túl tilos a csatornába juttatni mérgeket, gyógyszereket, vegyszereket, festékeket,
nehézfém alapú folyadékokat! Csak ezen alapvető üzemelési szabályok betartásával tud garanciát
adni az Üzemeltető.
Áramszünet esetén aggregátorral tudják biztosítani a füzérrendszerben kialakított
szennyvízelvezetést.
A hétvégi telekként használt ingatlanokra is be lesz vezetve a szennyvízcsatorna. Ha a
házban pl. nincs víz, nem szükséges rákötni a csatornarendszerre, és nem kell fizetnie csatornadíjat,
de az adóbevallásban szükséges a nullás bevallást közölni. (Ezt ellenőrizhetik, hogy valóban így
van-e.)
A csatornák elkészültével szakaszos üzembehelyezést szeretnének megvalósítani. A
rácsatlakozás lehetőségéről a lakókat egy postaládás tájékoztatón keresztül informálják.
A tervező mérnök megerősítette, hogy mindenkinek a legideálisabb helyre, a lakó kérésének
megfeleően kötik be a telkén a csatornát.
A Borbánya részen élők néhány, a már bevezetett csatornához közel élő család
Szennyvízprogramba való bekapcsolódását a lehetőségekhez mérten áttekintik. Egyébként azért
maradt ki a szennyvízprogramból a borbányai rész, mert a közművek túlzsúfoltak, és a szabályzók
szerint nem lehet kialakítani újabb csőlefektetést.
A szennyvízberuházás kapcsán feltört utakat az eredeti állapotnak megfelelően szükséges
visszaállítani. További útépítésre esetlegesen más pályázatokból lehet forrást keresni. A csatornázási
program forrásából nem lehet a csapadékvíz elvezetését finanszírozni, sem az utcák burkolását
megoldani.
A megjelentek 100%-ban elfogadták az új megoldást a szennyvízelvezetésre.
Felmerült az útalapok kérdése. Több utcán nagy a sár, s a lakók kérték, hogy valahogyan legyen

rendezve a helyzet. Dr. Kovács Ferenc válaszában megerősítette, hogy áttekintik a lehetőségeket:
megvizsgálják az utcák egyirányúsítási lehetőségét. Az okkeresés során az esővíz elvezetés nem
megfelelő volta is felmerült: a tetővizek – jogtalan – utcára vezetése miatt. A jövő heti városi
közgyűlésen a birságolás kérdésének lehetőségét is megbeszélik a képviselők.
A jelenlegi esős időben vízszippantással oldják meg az utcák járhatóvá tételét. Ezzel az
esetleges fagy miatt történő teljes járhatatlanná válást igyekeznek megelőzni.
A megjelenteknek is megerősítették az ingyenesen hívható, csatornázási munkákkal kapcsolatban
működő zöld számot (06 80-180 034), melyet csütörtök kivételével minden hétköznap lehet keresni
9.00-15.00 óra között.

