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Bekötési akciók
a tisztább környezetért
Folyamatos szennyvízbekötési kampányokat szervez a Nyírségvíz Zrt., melynek a legfõbb célja, hogy a lakosok életének megkönnyítése mellett a környezet szennyezését is minél inkább
megakadályozzák. "

Mészáros József, a Nyírségvíz
Zrt. csatornázási ágazat mûszaki vezetõje elmondta, a jelenlegi
csatornabekötési kampány, mely
november 5-étõl december 5-éig
tart, Demecsert és vonzáskörzetét érinti. Demecserben már nyáron lezajlott a szennyvízbekötési
kampány, s most további öt településén folytatják: Kék, Nyírtas,
Székely, Gégény, Berkesz községekben.
A cél, hogy a szennyvíz általi talajszennyezést minél jobban lecsökkentsék. Ennek érdekében
csatornahálózatok épültek, a
szennyvízcsatornázás ebben az
agglomerációban már kb. nyolc
éve kiépült, azonban a szennyvíztelep kapacitása nem volt megfelelõ, 1500 köbméterhez képest
csak 500 köbméter szennyvíz befogadására volt alkalmas. Júniusban elkészült a szennyvíztelep
bõvítése, azóta folyamatosan zajlanak a bekötési kampányok.
Arra törekednek, hogy minden
településen elérjék a 90–95 százalékos bekötöttséget, jelenleg
70–80 százaléknál tartanak.
Mészáros József hozzátette, ahol
a csatorna már ki van építve, azt
szeretnék, hogy erre mindenki
rákapcsolódjon. Ezt a jogszabály
is elõírja, mert aki a kiépített csa-

tornahálózat mellett él, s nem köti
rá a szennyvizét, azoknak talajterhelési díjat kell fizetni, ennek az
összege azonban majdnem megegyezik a szennyvízcsatorna-díjjal. Emellett az uniós követelmények is egyértelmûen meghatározzák, hogy Magyarországnak
milyen kötelezettségei vannak.
Kormányrendelet is konkrétan
elõírja, milyen nagyságú településeken, milyen határidõvel kell elvégezni a csatornahálózat-kiépítést, így például 2015-ig a 2000
fõ feletti településeken végre kell
hajtani a csatornázást és az összegyûjtött szennyvizet biológiailag
meg kell tisztítani. Az Unió tehát
nagyon komoly követeléseket állít fel ezzel kapcsolatban és utána
nagyon komoly szankciókat vezet
be, ha ez nem valósul meg. Természetesen ehhez keretet is ad, így
elsõ körben kb. 120 milliárd fo-

volt-e a szennyvízbekötés, ill.
nem kötöttek-e rá esetleg illegálisan a hálózatra – elengedi.
A csatornázási ágazat mûszaki
vezetõje azt is megemlítette, az
elmúlt idõszakban szisztematikusan fejlesztették a mûködési
területükhöz tartozó szennyvíztisztító-telepeket. Elvégezték a
kapacitásbõvítést, s ezután
mindegyikhez kötõdött egy
szennyvízbekötési kampány,
ahol komoly eredményeket értek el, hiszen több ezer rákötést
sikerült megvalósítani. Jelenleg
12 tisztítótelepük van és már 27
településen látnak el csatornaszolgáltatást.
Mészáros József azt is hozzátette, már elõkészületben van a nyíregyházi agglomerációhoz tartozó szennyvíztisztító-telep fejlesztése, a konkrét munka várhatóan a következõ évben kezdõdhet

rintos összeget nyújt a szennyvíztisztításra Magyarországon.
A Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat(ok) közös akciója a
szennyvízbekötési kampány esetében két részbõl áll. Az önkormányzat olyan kedvezményt adhat, hogy a bekötõ csöveket ingyen vagy féláron kapja meg a lakosság. A Nyírségvíz Zrt. pedig
azzal járul hozzá a kedvezményhez, hogy a bekötések szakfelügyeleti díját – amikor is a kollégák ellenõrzik, hogy szakszerû

el. Nyíregyháza vonzáskörzetébe tartozik a városon kívül
Kálmánháza, Kótaj, Nyírpazony.
A csatornázottság ezen a három
településen teljes körû, a rákötések száma is nagyon magas.
Nyíregyházán még egy szennyvíztisztító-telepet kell létesíteni,
illetve 150 km csatornát kell építeni, mely leginkább a bokortanyákat érinti. A tervek szerint
2008 nyarán kezdõdhet el munka és 2011-ben záródhat le.
S. T.
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