Tájékoztatás a Csatornahálózat-fejlesztés jelenlegi státuszáról
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja keretében 2014. május 31-ig a csatornahálózat építése cca. 96%ban elkészült, ugyanakkor a hálózat egyes részeinek átadása egyelőre nem lehetséges, mivel
az átemelők üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás kiépítése több körzet esetén még
folyamatban van.
A 2013. nyarán megkezdetett és az azóta több alkalommal megtartott rész műszaki átadások
alkalmával a projektben érintett 8000 ingatlan közül jelenleg mintegy 3900 ingatlan
szennyvízhálózatra való csatlakozása lehetséges.
Azon utcákban ahol a hálózatra való csatlakozás már elvégezhető, ott a lakosságot az erre a
célra készített tájékoztató szórólap útján kiértesítettük, illetve a ráköthető ingatlanok listáját a
nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.
A rákötés lehetőségéről az oldalon elhelyezésre került keresőprogram segítségével is
tájékoztatást kaphatnak.
Az elmúlt időben a lakossági rákötések felgyorsultak ugyan, de szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy a ráköthető 3857 ingatlanból a jelenlegi állapot szerint mintegy 1100
ingatlan csatlakozását igazolta az Üzemeltető.
Felhívjuk a még csatlakozásra váró cca. 2800 ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az átvett
területeken a kedvezményes szennyvízszippantás lehetősége megszűnt.
Azon területeket, utcákat ahol a rész műszaki átadások megtörténtek az alábbi táblázatban
ismertetjük.
Borbánya
Bazsalikom u.
Borivó u.
Kökény u.
Margaréta köz
Margaréta u.
Pipacs u.
Rezeda köz
Rezeda u.
Szőlő u.
Szőlő zug

Butyka
Bajcsy-Zsilinszki u.
Benkó I. u.
Butykai u.
Császárszállási u.
Kabay J. u.
Mester u.
Vay Ádám u.

Kistelekiszőlő
Bor u.
Csemete u.
Fény u.
Folyóka u.
Gömb u.
Kállói u.
Kilátó zug
Kulcsár u.
Lombkorona köz
Lombkorona u.
Mohács u.
Nárcisz u.
Pásztor u.
Pitypang u.
Szerén u.
Szüret u.
Vaskapu u.

Mandabokor
Alsóbaduri u.
Jegenye u.
Juhar u.
Kalászos u.
Mandabokori u.

Nagyszállás
Apadó u.
Borsos u.
Kállai u.
Kies u.
Madár u.
Majoranna u.
Mérő köz
Mérő u.
Sétány u.

Nyíregyháza
Báthori u.
Kinizsi u.
Bem utca
Kiss E. u.
Benczúr tér
Luther tér
Bessenyi tér
Malom köz
Bethlen u.
Malom u.
Bocskai u.
Moszkva u.
Bokréta u.
Népkert u.
Bottyán János u. Pazonyi u.
Bukarest u.
Rozsnyó u.
Család u.
Sarkantyú u.
Epreskert u.
Szent István u.
Ér u.
Tiszavasvári u.
Erkel u.
Tó u.
Gárdonyi u.
Toldi u.
Hadik u.
Tompa u.
Hajnal u.
Tóth Á. u.
Jég u.
Újszőlő u.
Juhász Gy. u.
Váci M. u.
Kállói út
Varsó u.
Kéményseprő u. Vasgyár u.
Kert köz
Vécsey köz
Keskeny u.
Vécsey u.
Vég u.

Nyírszőlős
Csősz u.
Egres köz
Kincs u.
Tölgyes u.

Nyírjes
Bársony u.
Gondos u.
Hamvas u.
Hold u.
Jó u.
Könyves K. u.

Oros
Barzó u.
Borostyán u.
Ezüstfenyő u.
Moha u.
Móra F. u.
Napsugár u.
Pirkadat u.
Tiszafa u.
Tujafa u.
Világos u.
Virágfürt u.

Rozsrétszőlő
Fenyő u.
Főzde u.
Hajlás u.
Kerítés u.
Kerülő u.
Ösvény u.
Rozsrétbokor
Rozsrétbokori zug
Rozstelek
Szabadság u.
Tulipán köz
Tulipán u.

Sóstóhegy
Aranykalász u.
Bozót u.
Búzakalász u.
Cseresznyés u.
Hadobás sor
Hadobás u.
Jázmin köz
Kapor u.
Kemecsei u.
Lepke u.
Nyírség u.
Sövény u.
Temető u.

Fontos információ! A hálózatok tervezése és építése során számos utcára jellemző az a
műszaki megoldás, mely szerint egy utcában több vezeték épült, melyek eltérő
befogadóval rendelkeznek. (Az utca egy vagy több részén a rákötést el lehet végezni, míg
az utca más részein még nem. Pl.: Kéményseprő u., Moha u., Tölgyes u.)
Kérjük a rákötésről érdeklődjenek a honlapon.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg folyamatban van több körzet előkészítése/felülvizsgálata,
így a közeljövőben újabb műszaki átadások következtében újabb 2100 ingatlannal tovább
bővül a ráköthető ingatlanok száma!

2

