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Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja
Tovább folytatódik a víziközmû-társulat szervezése a szennyvízhálózat kiépítése érdekében.
2007. november 12-étõl a Polgármesteri Hivatalban, az I.
emelet 125. szobában is lehetõség nyílik a társulatba való belépésre és a lakás-takarékpénztári szerzõdések megkötésére. Berkiné
Kothencz Margit pénzügyi vezetõ várja az ingatlantulajdonosokat hétfõtõl csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig.

FELHÍVÁS
A Nyíregyházi Piac és Vagyonkezelõ Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy az 524151524175 sorszámú bevételi pénztárbizonylat elveszett. A pénztárbizonylat használata 2007. november 13-ától érvénytelen.
Nyíregyháza, 2007. november 14.
Piac és Vagyonkezelõ Kft.

További pótszervezéseket tartanak az alábbiakban közzétett településrészeken. A víziközmû-társulatba az alábbiakban felsorolt bármely településrészrõl bármely, az alábbiakban meghirdetett idõpontban és helyszínen be lehet lépni.

UTÓSZERVEZÉSEK: (a mellékelt táblázat szerint)
Kérjük a lakosokat, a magánszemélyeket, hogy a társulatba
való belépéshez hozzák magukkal személyi igazolványukat,
adókártyájukat, az ingatlan helyrajzi számát, s ha lakás-takarékpénztári szerzõdést szeretnének kötni, akkor az elsõ befizetés összegét (3330 Ft-ot) ingatlanonként. A jogi személyek
és gazdasági társaságok társulathoz történõ csatlakozása esetén cégszerû aláírás (esetlegesen cégbélyegzõ) szükséges.

A társulatszervezés helye:

Társulatszervezés ideje:

Nyírszõlõs:
Westsik V. u.,
Csongor, Szamos,
Kincs, Palyzsikafû,
Kincs köz, Szegély,
Egres, Csõsz

Nyírszõlõs,
Általános Iskola
Kollégium u. 54.

nov. 24., szombat
10–16 óráig

Sóstófürdõ:
(Sóstóhegy)
Kemecsei u., Lepke,
Nyírség, Sövény,
Bozót, Búzakalász,
Hadobás, Hadobás sor
(Vasúttól K-re),
Tölgyes

Sóstófürdõ,
Rókahegyi Agapé
Alapítvány
Sövény u. 3.

nov. 24., szombat
10–16 óráig

Településrészek:

Sóstóhegy:
Cseresznyés, Igrice,
Temetõ, Jázmin köz,
Ezüstkalász,
Aranykalász sor
Belváros

Vásárhelyi P. Szakkö- nov. 24., szombat
10–16 óráig
zépiskola ÉVISZ
Nyíregyháza,
Vasvári P. u. 16.

A Városüzemeltetési Kht.
tájékoztatja
42/314-976

a biohulladék-szállításba bevont,
családi házban élô lakókat,
hogy a biohulladék-szállítás gyakorisága
2007. december 1-jétôl az alábbiak szerint változik:

2007. december 1-jétôl 2008. február 29-éig
a növényi eredetû bomló szerves hulladékok
elszállítására kéthetente,
minden páratlan héten kerül sor
a szokott napokon.
Kérjük, a biohulladék-tároló edényeket változatlanul
reggel 6.00 órakor
szíveskedjenek kihelyezni a családi házak elé.

További információ:
Tel.: 42/314-976, fax: 42/594-523
E-mail: varosuzkom@t-online.hu
www.varosuzkht.hu
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,,Ne feledje, télen az Ön vízórája is fázik!”
Tisztelt Fogyasztóink!
A hidegre forduló idôben ne feledkezzenek meg a vízóraaknák téli szigetelésérôl, a vízórák szétfagyás elleni védelmérôl. Az aknák és a
fedlapok megfelelô szigetelése bizHa vigyáznak rám,
tonságot nyújt az órák szétfagyása
dolgozom.
ellen, de javasoljuk, hogy zártkertekben, víkendtelkeken a belsô vízvezetékrendszert a vízórával együtt szíveskedjenek kiüríteni.
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. Pf.: 290.
Tel.: 42/342-622, fax: 42/312-511
Ivóvíz hibabejelentô: 42/310-456
Szennyvíz hibabejelentô: 42/430-004,
csatornamû-ágazat: 42/430-005

