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Vigyázz magadra!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya szervezésében szeptember
19-én 10.00 órától a nyíregyházi Móricz Zsigmond
könyvtár olvasótermében nyílt a Rendõrség-történeti
Múzeum „Vigyázz magadra!” címû vándorkiállítása. A
tablókat szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

Megéri a szennyvízhálózatra csatlakozni
Ez az év számos változást hozott a Nyírségvíz Zrt. életében, amelyek elsõsorban az
ügyfelek számára nyújtanak kényelmesebb, praktikusabb ügyintézést. De változott az
az eljárási mód is, melyek a szennyvízhálózatra történõ csatlakozással kapcsolatosak.
Többek között errõl tájékoztatott Sipos Tamás, a zrt. csatornázási ágazatának mûszaki
iroda vezetõje. !

Az építési engedélyhez szükséges szolgáltatói nyilatkozatot magánszemélyek részére
az Ügyfélközpontban adják
ki, s ez a nyilatkozat egyben
a szolgáltató elõzetes hozzájárulása is a bekötéshez.
A szennyvízhálózatra csatlakozni csak a zrt. elõzetes engedélyével lehet. Szennyvízbekötési terv készítésére abban az esetben van szükség,
ha nincs kiépített bekötõvezeték az ingatlanhoz, azaz az
ingatlanon belül nem lehet
csatlakozni a törzshálózatra.
Már ehhez is tud a Nyírségvíz Zrt. segítséget nyújtani, hiszen az ügyfél rendelkezésére bocsátja a szaktervezõi listát. Amikor a terv el-

készült, akkor azt az önkormányzat hozzájárulásával
együtt akár postai úton, akár
személyesen az Ügyfélközpontban, vagy a szennyvíztisztító telepen kell leadni.
Ezt követõen a társaság legkésõbb 15 napon belül levélben tájékoztatja az ügyfelet
arról, hogy a bekötés megvalósításához milyen további tudnivalók szükségesek, és
hozzájárul a szennyvízbekötéshez, illetve új lakás építése
esetén az építési engedély kiadásához is.
Az építési engedély kiadásához nyilatkozatot ebben az
esetben csak szennyvízbekötési terv jóváhagyásával ad ki
a csatornázási ágazat.

Egyszerûbb a folyamat abban
az esetben, ha az ingatlanon
belül már kiépült a bekötõvezeték. Ilyenkor nincs szükség szennyvízbekötési tervre,
csupán az Ügyfélközpontban, a Polgármesteri Hivatalban vagy a szennyvíztelepen

is megtalálható Bekötési
igénybejelentõt kell kitölteni,
melyet az önkormányzattal
vagy a csatornaépítést szervezõ társulattal kell igazoltatni. A kitöltött és leigazolt
igénybejelentõt az Ügyfélközpontban, illetve a szennyvíztelepen kell leadni, és a hozzájárulás ezzel egyidõben
megtörténik.
Fontos tudni – tette hozzá
Sipos Tamás –, hogy a szennyvízbekötési munkálatokat
csak a szolgáltató írásos hozzájárulásával és az abban foglaltaknak megfelelõen szabad
megkezdeni. A bekötõvezeték megépítését a megrendelõ végzi, vagy végezteti el, és
köteles ezt még a rácsatlakozás elõtt személyesen vagy telefonon bejelenteni a szolgáltatónak az Ügyfélközpontban. Innentõl számított nyolc
napon belül a Nyírségvíz Zrt.
szakemberei helyszíni szem-

lét és mûszaki szakfelügyeletet tartanak, abban az idõpontban, amelyben az ügyféllel megegyeztek.
A mûszaki szakfelügyelet díját a tulajdonosnak a helyszínen kell készpénzben kifizetnie és már ekkor megkötik a
Közüzemi szolgáltatási szerzõdést is.
A szakemberek arra bíztatnak mindenkit, hogy csatlakozzanak a szennyvízvezetékhez, mert a szippantásos
szennyvízelszállítás költsége
majd tízszerese annak, amit
a csatornába vezetésért kell
fizetni. (A kényelemrõl és a
magasabb életminõségrõl már
nem is beszélve.) Azok pedig,
akik nem vízzáró aknába vezetik a szennyvizüket, súlyosan károsítják a környezetet
is, veszélyeztetve ezzel a ivóvízbázisokat, valamint talajterhelési díjat is kell fizetniük.

Lehet, hogy sokak figyelmét
elkerülte, de egy önkormányzati rendelet értelmében, azokat a tulajdonosokat, akiknek az ingatlana elõtt már kiépítették a hálózatot, de nem
csatlakoznak rá, 30 ezer forintig terjedõ bírsággal sújthatják.
S ha már ennyiszer említettük az Ügyfélközpontot, akkor elmondjuk azt is, hogy ez
január elejétõl a Vay Ádám
krt. 4-6. szám alatt, az Univerzum Üzletház keleti tornyának 3. emeletén található.
Az ügyfeleket hétfõn reggel
8 és este 6 óra között, keddtõl péntekig 8 és délután fél
5 között fogadják. Az Ügyfélközpont telefonszáma:
06-42/523-623, míg a csatornázási ágazatot a 06-42/430006-os telefonszámon lehet
elérni.

